




1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

денна заочна 

СТРАТЕГІЇ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Вид дисципліни Обов’язкова 

Мова викладання, навчання та оцінювання Українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 6 / 180, з них: 

Змістовий модуль «Нормативно-

правова база наукових досліджень та 

наукової діяльності» 1/30; 

Змістовий модуль 

«Інтернаціоналізація науки» 3/90; 

Змістовий модуль «ІКТ в сучасних 

наукових дослідженнях» 2/60 

Курс 1, 2 1, 2 

Семестр 1, 2, 3 1, 2, 3 

Кількість змістових модулів з розподілом: 5 5 

Обсяг кредитів 6 6 

Обсяг годин, в тому числі: 180 180 

Аудиторні 84 24 

Самостійна робота 96 156 

Форма семестрового контролю Залікове оцінювання 

Змістовий модуль «Нормативно-правова база наукових досліджень 

та наукової діяльності» 

Курс 1 1 

Семестр 1 1 

Кількість змістових модулів з розподілом: 1 1 

Обсяг кредитів 1 1 

Обсяг годин, в тому числі: 30 30 

Аудиторні 14 4 

Самостійна робота 16 26 

Змістовий модуль «Інтернаціоналізація науки» 

Курс 2 2 

Семестр 3 3 

Кількість змістових модулів з розподілом: 3 3 

Обсяг кредитів 3 3 

Обсяг годин, в тому числі: 90 90 

Аудиторні 42 12 

Самостійна робота 48 78 

Змістовий модуль «ІКТ в сучасних наукових дослідженнях» 

Курс 2 2 

Семестр 3 3 

Кількість змістових модулів з розподілом: 1 1 

Обсяг кредитів 2 2 

Обсяг годин, в тому числі: 60 60 

Аудиторні 28 8 

Самостійна робота 32 52 

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни. 

Мета: формування в аспірантів розуміння нормативно-правових засад 

наукових досліджень та наукової діяльності; здійснення  цілісного наукового 



аналізу сучасних тенденцій розвитку вищої освіти та науки в умовах 

формування європейської науково-освітньої мережі й транснаціонального 

інтелектуального простору для впровадження стратегій інтернаціоналізації 

науки і освіти в Україні та формування у здобувачів наукового ступеня 

"доктор філософії" практичних навичок щодо: підготовки і написання 

індивідуальних та колективних грантових заявок, наукових статей у 

міжнародних рецензованих виданнях; формування вміння використовувати 

інформаційні технології та програмні продукти у сучасних наукових 

дослідженнях через практичне оволодіння аспірантами навичками роботи з 

основними складовими сучасного програмного забезпечення персонального 

комп’ютера, ознайомлення з основами технології реалізації ІКТ в наукових 

дослідженнях за допомогою комп’ютера, починаючи від їх постановки та 

побудови відповідних інформаційних моделей і закінчуючи інтерпретацією 

результатів, отриманих за допомогою комп’ютера. 

 

Завдання:  

 засвоїти нормативно-правове забезпечення організації управління 

науковою діяльністю; 

 сформувати розуміння організаційних основ наукової діяльності;   

 ознайомити аспіранта з нормативними принципами та правилами 

підготовки наукового дослідження; 

 дослідити організаційні форми провадження наукової діяльності; 

 проаналізувати форми та методи державного регулювання 

наукової діяльності; 

 теоретично обґрунтувати процеси інтернаціоналізації сучасної 

системи вищої освіти і науки в Україні  з урахуванням викликів сьогодення; 

 проаналізувати світові тенденції академічної мобільності як 

важливої складової інтернаціоналізації науки та освіти; 

 визначити чинники, що сприятимуть просуванню європейських 

наукових стандартів в українському академічному середовищі; 

 виявити механізми інтернаціоналізації за рахунок участі у 

міжнародних програмах щодо спільних / подвійних ступенів у 

європейському просторі вищої освіти; 

 сприяти формуванню моральних цінностей дослідника, 

академічної чесності при виконанні різних наукових завдань; 

 розкрити переваги мобільності PhD-дослідників, що навчаються 

за докторськими програмами в Університеті та планують брати участь у 

міжнародних дослідницьких проектах; 

 актуалізувати публікаційну активність  здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії у міжнародних рецензованих  журналах і 

виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз даних (Scopus, 

WebofScience та ін.) ; 

 ознайомити майбутніх науковців з основами проектного 

менеджменту і грантрайтінгу та розвинути у них здатність щодо підготовки і 

написання індивідуальних та колективних грантових заявок; 

 усвідомити можливість і необхідність використання 

інформаційно-комунікаційних засобів навчання в наукових дослідженнях, 



отримати практичні навички роботи з комп’ютерними інформаційними 

технологіями, оволодіти методикою їхнього використання в наукових 

дослідженнях, навчитись самостійно знаходити необхідну інформацію. 

 використовувати сучасні технології в наукових дослідженнях, 

зорієнтує науковців на реалізацію спільних телекомунікаційних проектів, 

телеконференцій, Вебінарів, Веб-квестів, дистанційного навчання, 

досліджень в науко метричних базах даних. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Стратегії наукових 

досліджень» відповідно до освітньо-наукової програми спеціальності 

формуються загальні та фахові компетентності: 

 

3. Результати навчання за дисципліною. 

У результаті опрацювання змісту навчальної дисципліни «Розвиток 

наукової галузі» аспіранти повинні: 

бути компетентними: унормативно-правовому забезпечення наукової 

діяльності; розуміти специфіку наукового дослідження як кваліфікаційної 

праці; усвідомлювати основні вимоги до обґрунтування результатів 

наукового дослідження; розв’язувати наукові проблеми відповідно до 

нормативно-правових вимог; розуміти особливості організації наукової 

діяльності; усвідомлювати форми та методи державного регулювання;  

використовувати основні концепції використання персональних комп’ютерів 

у науковому дослідженні, технічне та програмне забезпечення 

інформаційних технологій наукових досліджень; проаналізувати  позитивніта 

негативні аспектах застосування Інтернет; користуванні пошукових 

механізмів та сервісах Інтернет; особливостях використання гіпертексту, 

мультимедіа, гіпермедіа; здійсненнях  інтерактивної комунікації; специфіці 

застосування, апробації та оцінки якості телекомунікаційних проектів; 

організації та здійсненні роботи в єдиному інформаційному середовищі; 

функціональних можливостях та особливостях використання в науковій 

галузі широкого спектру програмних продуктів, мережних та хмаро 

орієнтованих сервісів і технологій; функціональних можливостях та 

особливостях використання інформаційних технологій в науковій; способах 

пошуку наукової та навчально-методичної інформації. У процесі вивчення 

курсу важливо зосередити увагу на засвоєнні знань із таких питань: 

інтернаціоналізація науки і освіти, європейські наукові стандарти, академічна 

культура, академічна мобільність, академічне лідерство, академічна чесність, 

наукова етика тощо; 

мати сформовані компетентності щодо:  осмислення загальних основ 

інтернаціоналізації, що відображає ідею відкритості науки та освіти в 

сучасному світі;усвідомлення науки як платформи для побудови 

демократичного суспільства, імплементації європейських академічних 

цінностей та фундаменту взаєморозуміння і міжкультурного 

діалогу;готовності аналізувати наукові джерела, програмні і нормативні 

документи, що визначають стратегії інтернаціоналізації на глобальному, 

європейському та національному рівнях;ефективного використовування 

прикладних програм загального призначення; використовувати 

спеціалізовані програмні розробки в освітній, науковій та управлінській 



діяльності; аналізувати доцільність використання інформаційних технологій 

в науковому дослідженні; здійснювати пошук наукових даних та даних за 

спеціальністю; працювати з прикладним програмним забезпеченням 

загального призначення; редагувати, коригувати, а за наявності відповідного 

програмного забезпечення та попередньої підготовки – створювати 

програмні продукти науково-дослідного призначення. 

Програмні результати навчання: 

Код Значення програмного результату 

ПРН 1 Здатність до критичного мислення, розуміння широкого кола 

філософсько-світоглядних питань, використання набутого 

особистісно-професійного досвіду для вирішення наукових та 

фахових завдань; аналізу міждисциплінарних явищ і процесів; 

реалізації власного аксіологічного та наукового потенціалу. 

ПРН 2 Здатність до застосування методів наукового пізнання, проведення 

науково-дослідної діяльності, розробки та впровадження 

дослідницьких проектів, здійснення наукового дослідження й 

інтерпретація його результатів, ефективного висвітлення, 

поширення знань щодо наукових досліджень. 

ПРН 3 Здатність до розуміння та використання положень нормативно-

правової бази сфери вищої освіти та дотримання норм наукової 

етики під час дослідницької діяльності. 

ПРН 4 Здатність до використання зарубіжного досвіду при реалізації 

завдань власного дослідження, використання іншомовних 

інформаційних ресурсів, які знаходяться у відкритому доступі 

наукометричних баз, самостійної підготовка наукових публікацій до 

зарубіжних видань та участь у міжнародних наукових проектах 

ПРН 5 Здатність застосовувати знання іноземної мови для забезпечення 

ефективної професійної комунікації, підготовки аплікаційних форм 

іноземною мовою; застосувати іноземну мову в самоосвітній 

діяльності. 

ПРН 7 Здатність знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел; 

здійснювати комунікаційну взаємодію за допомогою соціальних 

мереж; використовувати прийоми створення, збереження, 

накопичення та інтерпретації даних з використанням сучасних 

інформаційних та комунікаційних технологій. Здатність працювати 

з науковою інформацією зі спеціальних літературних джерел та 

мережі Інтернет. 

ПРН 8 Здатність представляти в усній і письмовій формах перед фаховою і 

нефаховою аудиторією результати власної дослідницької діяльності. 

ПРН 9 Здатність виявляти та формувати нові ідеї та актуальні наукові 

проблеми, здійснювати проектування наукової роботи, визначати 

проблематику, гіпотезу, мету, завдання, об’єкт та предмет 

дослідження, складати робочий план теоретичного й 

експериментального дослідження у галузі освітніх, педагогічних 

наук. 

ПРН 10 Здатність вибудовувати алгоритм наукового дослідження у галузі 

освітніх, педагогічних наук, використовувати методологічні 

принципи наукового дослідження, організувати та проводити 



педагогічне спостереження і педагогічний експеримент, 

використовувати теоретичні та емпіричні методи наукового 

дослідження, визначати порядок проведення дослідження і його 

етапи. 

ПРН 11 Здатність застосовувати методи математичної статистики для 

обробки і аналізу отриманих експериментальних даних та 

об’єктивної оцінки результатів дослідження. 

ПРН 13 Здатність здійснювати різні види історико-педагогічного аналізу, 

адаптовувати та застосовувати ідеї видатних педагогів у сучасну 

педагогічну практику. 

ПРН 14 Здатність застосовувати сучасні педагогічні технології у 

неперервній педагогічній освіті; розробляти науково-методичний 

супровід професійної підготовки майбутніх фахівців. 

ПРН 17 Здатність до ефективного застосування технологій проектування 

методичних систем у сфері вивчення української мови. 

ПРН 18 Здатність до застосування ІКТ для розв’язування освітньо-наукових 

завдань; розроблення науково-методичного супроводу ефективного 

застосування ІКТ в освітній, науковій та управлінській діяльності. 

4. Структура навчальної дисципліни. 

Тематичний план для денної форми навчання 
Назва змістових модулів, тем 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ«НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА НАУКОВИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ ТА НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» 

Тема 1.Нормативно-правові вимоги щодо 

проведення наукових досліджень 

14 2 4 8 

Тема 2.Правове регулювання наукової діяльності 8 2 2 4 

Тема 3.Організація наукової діяльності в Україні 8 2 2 4 

Разом за змістовий модуль “Нормативно-

правова база наукових досліджень та наукової 

діяльності” 

30 6 8 16 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ « ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ НАУКИ» 

Змістовий модуль 1. 

Теоретичні основи інтернаціоналізації вищої освіти і науки 

Тема 1. Інтернаціоналізація вищої освіти і науки : 

історико-філософський аспект 

6 2  4 

Тема 2. Міжнародна академічна мобільність як 

необхідна складова розвитку вищої освіти і науки 

8 2 2 4 

Тема 3. Стратегії та механізми інтернаціоналізації 

української вищої освіти і науки в умовах 

євроінтеграції 

8 2 2 4 

Тема 4. Міжнародна діяльність вищого 

навчального закладу в контексті 

інтернаціоналізації вищої освіти і науки 

8 2 2 4 

Змістовий модуль 2. Міжнародні науково-дослідні програми та проекти 

Тема 1. Науково-дослідні програми Європейського 

Союзу : "Горизонт 2020", "Еразмус+" 

8 2 2 4 



Тема 2.Акція "Марія Склодовська-Кюрі" (MSCA) 

як орієнтований на освіту компонент Рамкової 

програми "Горизонт-2020"  

8 2 2 4 

Тема 3.Освітня програма Європейського Союзу 

імені Жана Моне 

8 2 2 4 

Тема 4.Основи проектного менеджменту та 

грантрайтингу: аналіз міжнародних грантових 

програм 

6 2  4 

Змістовий модуль 3Інформаційна грамотність 

Тема 1. Пошук наукових журналів та книг. 

Відкриті інституційні та тематичні архіви. 

6 2  4 

Тема 2.Основні наукометричні показники. 

Наукометричні бази даних WebofScience та Scopus. 

8 2 2 4 

Тема 3.Програми для управління бібліографічною 

інформацією. 

8 2 2 4 

Тема 4.Етика наукових публікацій. Представлення 

наукових здобутків у веб-просторі. 

8 2 2 4 

Разом за змістовий модуль “Інтернаціоналізація 

науки” 

90 24 18 48 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ «ІКТ В СУЧАСНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ» 

Тема 1. Сучасні інформаційно-комунікаційні 

технології. Інформаційно-комунікаційні технології 

в науково-дослідній роботі 

6 2 2 2 

Тема 2. Використання глобальної мережі Інтернет 

в наукових дослідженнях, її можливості та ресурси 

14 2 2 10 

Тема 3. Наукове-дослідне проектування. Веб-

квести та їх використання в наукових 

дослідженнях.  

4 2 2  

Тема 4. Міжнародні освітні проекти в Україні. 

Інтерактивні технології в наукових дослідженнях 

14 2 2 10 

Тема 5. Обробка, аналіз даних в наукових 

дослідженнях 

6 4 2  

Тема 6. Мережні та хмарні сервіси, перспективи їх 

використання в науково-дослідній роботі. 

16 4 2 10 

Разом за змістовий модуль 

“ІКТ в сучасних наукових дослідженнях” 

60 16 12 32 

УСЬОГО 180 46 38 96 

Тематичний план для заочної форми навчання 
Назва змістових модулів, тем 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ «НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА НАУКОВИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ ТА НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» 

Тема 1.Нормативно-правові вимоги щодо 

проведення наукових досліджень 

14   14 

Тема 2.Правове регулювання наукової діяльності 8 2  6 

Тема 3.Організація наукової діяльності в Україні 8  2 6 

Разом за змістовий модуль “Нормативно-

правова база наукових досліджень та наукової 

30 2 2 26 



діяльності” 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ «ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ НАУКИ» 

Змістовий модуль 1 

Теоретичні основи інтернаціоналізації вищої освіти і науки 

Тема 1. Інтернаціоналізація вищої освіти і науки: 

історико-філософський аспект 

8 2  6 

Тема 2. Міжнародна академічна мобільність як 

необхідна складова розвитку вищої освіти і науки 

8  2 6 

Тема 3. Стратегії та механізми інтернаціоналізації 

української вищої освіти і науки в умовах 

євроінтеграції 

6   6 

Тема 4. Міжнародна діяльність вищого 

навчального закладу в контексті 

інтернаціоналізації вищої освіти і науки 

6   6 

Змістовий модуль 2 

Міжнародні науково-дослідні програми та проекти 

Тема 1. Науково-дослідні програми Європейського 

Союзу : "Горизонт 2020", "Еразмус+" 

8 2  6 

Тема 2.Акція "Марія Склодовська-Кюрі" (MSCA) 

як орієнтований на освіту компонент Рамкової 

програми "Горизонт-2020"  

8  2 6 

Тема 3.Освітня програма Європейського Союзу 

імені Жана Моне 

6   6 

Тема 4.Основи проектного менеджменту та 

грантрайтингу: аналіз міжнародних грантових 

програм 

6   6 

Змістовий модуль 3 

Інформаційна грамотність 

Тема 1. Пошук наукових журналів та книг. 

Відкриті інституційні та тематичні архіви. 

6   6 

Тема 2.Основні наукометричні показники. 

Наукометричні бази даних WebofScience та Scopus. 

10 2  8 

Тема 3.Програми для управління бібліографічною 

інформацією. 

10 2  8 

Тема 4.Етика наукових публікацій. Представлення 

наукових здобутків у веб-просторі. 

8   8 

Разом за змістовий модуль “Інтернаціоналізація 

науки” 

90 8 4 78 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 

«ІКТ В СУЧАСНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ» 

Тема 1. Сучасні інформаційно-комунікаційні 

технології. Інформаційно-комунікаційні технології 

в науково-дослідній роботі 

4 2  2 

Тема 2. Використання глобальної мережі Інтернет 

в наукових дослідженях, її можливості та ресурси 

1 12  2 10 

Тема 3. Наукове-дослідне проектування. Веб-

квести та їх використання в наукових 

дослідженнях. 

110   10 

Тема 4. Міжнародні освітні проекти в Україні. 

Інтерактивні технології в наукових дослідженнях 

110   10 

Тема 5. Обробка, аналіз даних в наукових 

дослідженнях 

112  2 10 

Тема 6. Мережні та хмарні сервіси, перспективи їх 

використання в науково-дослідній роботі. 

112  2 10 



Разом за змістовий модуль “ІКТ в сучасних 

наукових дослідженнях” 
60 2 6 52 

УСЬОГО 180 12 12 156 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ « НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА 

НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» 

Тема 1. Нормативно-правові вимоги щодо проведення наукових 

досліджень 

Нормативні вимоги до оформлення дисертації. Структура дисертації. 

Кваліфікаційні вимоги щодо обґрунтування актуальності, мети і завдань, 

методів, наукової новизни отриманих результатів. Прилюдний захист 

результатів дослідження. Опублікування результатів дисертацій у 

періодичних виданнях. Положення про спеціалізовану вчену раду.  Порядок 

присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого 

наукового співробітника. 

Основні поняття теми: 

Наука, проведення наукового дослідження, оформлення наукового 

дослідження.  

Література основна:6,9,8, 

Література додаткова:3,4,10 

 

Тема 2. Правове регулювання наукової діяльності 

Поняття та види наукової діяльності. Правовий статус суб’єктів 

наукової діяльності. Наукова діяльність у системі вищої освіти. Мета і 

завдання наукової діяльності у вищих навчальних закладах. Інтеграція 

наукової діяльності вищих навчальних закладів і наукових установ 

Національної академії наук України, національних галузевих академій наук. 

Організаційні форми провадження наукової діяльності. 

Основні поняття теми: 

Етика, категорії етики, норми, гуманізм, функції етики. 

Література основна: 3,4,5. 

Література додаткова:6,7,8,9 

 

Тема 3.Організація наукової діяльності в Україні 

Міжнародні стандарти наукової діяльності. Організація наукової 

діяльності в Україні. Правовий статус та функції Міністерства освіти та 

науки України, Національної академії наук України, державних галузевих 

академій наук, громадських спеціалізованих академій, відомчих галузевих 

академій, наукових товариств, вищих навчальних закладів. Повноваження 

суб’єктів державного регулювання та управління у сфері наукової діяльності. 

Форми та методи державного регулювання та управління у науковій 

діяльності.   

Основні поняття теми: 

Стандарти, академічна культура, сфери наукової діяльності, кодекс 

ученого. 

Література основна: 10,11,12 



Література додаткова: 16,17, 18 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ «ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ НАУКИ» 

Змістовий модуль І. Теоретичні основи інтернаціоналізації вищої 

освіти і науки 

Тема 1. Інтернаціоналізація вищої освіти і науки:історико-

філософський аспект  

Інтернаціоналізація як одна із провідних тенденцій сучасного 

суспільства, що відображує ідею відкритості освіти і науки в світі. Проблеми 

інтернаціоналізації вищої освіти і науки в умовах формування європейської 

науково-освітньої мережі й транснаціонального інтелектуального простору. 

Суперечності глобального освітнього простору у зіткненні інтеграційних та 

дезінтеграційних процесів. 

Процес інтернаціоналізації як історичне явище, що має певні періоди 

розвитку. Перший період – від доби Середньовіччя і Відродження до XVIII 

ст. Другий період (XVIII-сер.XX ст.) – період експорту науково-освітніх 

систем між метрополіями та колоніями. Третій період (1945-1991рр.) – 

процес інтернаціоналізації в рамках доктрини розширення політичного 

впливу з боку держав-переможниць: Радянського Союзу та США. 

Четвертий період (сучасний) в умовах глобалізації характеризується 

об’ємною науковою кооперацією й міжнародним партнерством.  

Концептуальні засади процесу інтернаціоналізації науки і освіти та її 

основних інструментів. Інтернаціоналізація вищої освіти і науки як предмет 

наукових досліджень  зарубіжних  (Ф. Альтбах, У. Брандебург, Б. Вульфсон, 

Х. де Вітт,   Дж. Найт,  Л. Ризберг, К. Тремблей, П. Скотт та ін.) і вітчизняних 

учених  (Т. Андрущенко,  Л. Горбунова, Л. Гурч, В. Зінченко, С. Курбатов,     

Н. Мешко, Н. Рибка, І. Сікорська, І. Степаненко та ін.).  

Класичне визначення поняття "інтернаціоналізації" у працях                   

Ф.Альтбаха та Дж.Найт як "процес інтеграції міжнародного / 

міжкультурного аспекту у викладання, дослідження і сервісні функції вищої 

освіти". Зовнішня та внутрішняскладові процесу інтернаціоналізації. 

Типологія підходів до розуміння процесу 

інтернаціоналізації:діяльнісного(інтернаціоналізація в розрізі категорій або 

видів діяльності, підготовка спільних освітніх програм по обміну 

здобувачами вищої освіти та професорсько-викладацьким складом ); 

процесного (інтернаціоналізація як процес, який інтегрує міжнародну 

компоненту в освітню діяльність та основні функції навчальної установи); 

стратегічного (інтернаціоналізація як стратегічний ключовий пріоритет 

розвитку вищої освіти); етичного (інтернаціоналізація в контексті розвитку 

міжкультурної комунікації на основі традицій та інновацій, створення 

адаптаційних умов, спрямованих на зниження ризиків інтернаціоналізації); 

компетентнісного (інтернаціоналізація як результат вищої професійної 

освіти, який представлений комплексом сформованих компетентностей, 

зокрема міжкультурних; підготовка кадрів "світового" рівня). 

Поняття "ментальності", що пов’язане із історією народу та його 

філософією  і процеси інтернаціоналізації вищої освіти та науки. Проблема 

урахування ментальності, національної ідентичності та збереження 



культурно-історичної традиції в умовах інтеграції українського науково-

освітнього комплексу до міжнародного (європейського) освітнього 

середовища.  

Закон України "Про вищу освіту" (стаття 3) про необхідність 

"міжнародної  інтеграції та інтеграції системи вищої освіти України у 

Європейський простір вищої освіти за умови збереження і розвитку 

досягнень та прогресивних традицій національної вищої школи". 

Основні поняття теми: інтернаціоналізація, глобалізація, науково-

освітня мережа, зовнішня та внутрішня інтернаціоналізація, ментальність, 

національна ідентичність, міжнародне освітнє середовище, інтеграція. 

Література основна: 1, 2, 4, 6 

Література додаткова: 1, 3, 7, 8 

 

Тема 2. Міжнародна академічна мобільність як необхідна складова 

розвитку вищої освіти і науки  

Світові тенденції академічної мобільності, створення єдиного ринку 

знань, наукових досліджень та інновацій. Європейський простір вищої освіти 

(ЕНЕА) та Європейський дослідницький простір (ERA) – сучасне 

європейське суспільство знань, що сприяє зростанню мобільності 

дослідників. Мобільність (кредитна мобільність) як потужний стимул для 

підвищення якості європейської вищої освіти. 

Досвід ЄС у підтримці мобільності дослідників: участь у 

дослідницьких мережах ЄС, спрощений варіант переміщення (Наукова віза – 

ScientificVisapaсkage), пошук джерел фінансування академічної мобільності 

тощо. 

Закон України "Про вищу освіту" (від 01.07.2014 № 1556-VII)  щодо 

визначення міжнародної академічної мобільності як "можливість учасників 

освітнього процесу навчатися, стажуватися чи проводити наукову діяльність 

в іншому навчальному закладі (науковій установі) на території України чи 

поза її межами" (розділ І, ст. 1).  

Нормативні документи щодо реалізації права на академічну 

мобільність: "Положення про порядок реалізації права на академічну 

мобільність", що затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 12 

серпня 2015 року № 579 . Положення як документ, що регламентує порядок 

організації програм академічної мобільності для вітчизняних і зарубіжних 

учасників освітнього процесу: види, форми, соціальні  права учасників 

освітнього процесу тощо. 

Проблема системних досліджень академічної мобільності українських 

дослідників. Реальний стан академічної мобільності в Україні, що не 

відповідає європейським вимогам: низький рівень мобільності професорсько-

викладацького складу, недостатня представленість їх у світовому освітньому 

просторі як науковців щодо їхнього індексу цитування у міжнародних 

реферованих виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз 

даних (Scopus, WebofScience та ін.). 

Досягнення ефективної міжнародної академічної мобільності в Україні 

в контексті інтернаціоналізації освіти і науки: приведення законодавчої та 

нормативно-правової бази у відповідність до міжнародних стандартів для 



співробітництва в освітньо-науковому секторі;  участь у міжнародних 

освітніх програмах, зокрема: програма ЄС Темпус (Транс’європейська 

програма мобільності для навчання в університетах); укладання 

міжуніверситетських двосторонніх договорів про мобільність дослідників;  

відкритий та прозорий доступ талановитої молоді до міжнародних програм 

та проектів; створення умов для підвищення рівня наукових досліджень та 

практичного використання їх результатів в освітньому процесі для 

забезпечення ефективності інтернаціоналізації університетів; підвищення 

якості наукових досліджень та  актуалізація публікаційної активності 

науковців у міжнародних виданнях, включених до міжнародних 

наукометричних баз даних (Scopus, WebofScience та ін.) з метою підвищення 

їхнього індексу цитування в міжнародному освітньому просторі. 

Основні поняття теми: міжнародна академічна мобільність, 

Європейський дослідницький простір, міжнародні освітні програми, наукова 

віза, інтернаціоналізація освіти і науки, міжнародні наукометричні бази 

даних, індекс цитування. 

Література основна: 1, 2, 8, 9 

Література додаткова: 1, 2, 3, 13 

 

 

Тема 3.Стратегії та механізми інтернаціоналізації української 

вищої освіти і науки в умовах євроінтеграції  

Інтернаціоналізація української  вищої освіти і науки в контексті 

пріоритетів Болонського процесу, Європейського простору вищої освіти та 

Європейського простору наукових досліджень. Інтернаціоналізація як 

чинник євроінтеграції вищої освіти і науки. Здійснення узгодженої освітньої 

політики країнами-учасницями Болонського процесу щодо 

інтернаціоналізації вищої освіти і науки: прийняття спільних нормативних 

документів (конвенцій, декларацій, міжурядових рекомендацій, комюніке 

зустрічей міністрів освіти тощо) як основи для інтеграційних процесів. 

Аналіз основних документів "Болонського циклу" щодо  

інтернаціоналізації вищої освіти і науки: Декларація ІV З’їзду Європейської 

асоціації університетів у Лісабоні  (2007 р.), Празька декларація "Європейські 

університети – очікуючи із впевненістю" (2009 р.), Будапештсько-Віденська 

декларація про створення Європейського простору вищої освіти (2010 р.), 

Доповідь Європейської комісії "Європейська вища освіта у світі" (2013 р.),  

Заява із зустрічі міністрів вищої освіти в Єревані (2015 р.) та ін. 

Ключові пріоритети для закладів вищої освіти держав-учасниць 

Болонського процесу у напрямі запровадження комплексних стратегій 

інтернаціоналізації. Всеосяжна стратегія інтернаціоналізації в умовах 

євроінтеграції  як орієнтир  на міжнародну мобільність здобувачів вищої 

совіти і персоналу; інтернаціоналізацію та вдосконалення навчальних 

програм і цифрового навчання; стратегічне співробітництво, партнерство і 

нарощування потенціалу. Основні інструменти для підтримки стратегій 

інтернаціоналізації через програми ЄС "Еразмус+", "Горизонт-2020", "Акція 

Марія Склодовська-Кюрі" та ін. Конкретизація і обрання форм, методів та 

механізмів інтернаціоналізації  на рівні країн-учасниць Болонського процесу, 



вищих навчальних закладів для побудови єдиного простору європейської 

вищої освіти. 

Стратегія інтернаціоналізації як ключовий пріоритет розвитку 

української вищої освіти і науки в умовах євроінтеграції. Підвищення якості 

української вищої освіти та наукових досліджень відповідно до світових і 

європейських стандартів за рахунок таких механізмів:  цілеспрямоване 

розширення програм міжнародного співробітництва і партнерства в науково-

освітній сфері; формування єдиного європейського освітнього простору 

через визнання документів про освіту інших країн; імплементація 

інструментів програм ЄС "Еразмус+", "Горизонт-2020"; інтернаціоналізація 

навчальних програм і курсів, сприяння "домашній інтернаціоналізації" та 

цифровому навчанню; стимулювання і організаційна підтримка міжнародної 

академічної мобільності здобувачів вищої освіти, викладачів, науковців-

дослідників, інтеркультурна підтримка мобільності; організація міжнародних 

науково-практичних конференцій і стажувань шляхом запровадження 

системи тревел-грантів; актуалізація та підтримка публікаційної активності 

науковців у міжнародних реферованих виданнях, включених до міжнародних 

наукометричних баз даних (Scopus, WebofScience та ін.), видання спільних  

міжнародних наукових праць, просування європейських наукових стандартів 

в українському академічному середовищі"; створення стратегічних науково-

освітніх альянсів, зміцнення міжнародної кооперації та партнерства тощо.  

Основні поняття теми: інтернаціоналізація української  вищої освіти 

і науки, Болонський процес, Європейський простір  вищої освіти, 

Європейський простір наукових досліджень, документи "Болонського 

циклу",механізми інтернаціоналізації в умовах євроінтеграції. 

Література основна: 1, 3, 4, 7 

Література додаткова: 1, 2, 3, 13 

 

Тема 4.Міжнародна діяльність вищого навчального закладу в 

контексті інтернаціоналізації вищої освіти і науки 

Нова науково-освітня парадигма у рамках міжнародного 

співробітництва на засадах прозорості, об’єктивності та конкурентоздатності. 

Теоретичне обґрунтування інтернаціоналізації як одного із визначальних 

пріоритетів розвитку вищої освіти і науки як на державному рівні, так і на 

рівні вищих навчальних закладів, і на рівні академічної спільноти. 

Перспектива методологічного космополітизму (за концепцією У. Бека) на 

противагу методологічному націоналізму як інтеграція у національний 

контекст найкращих міжнародних стандартів якості освіти та механізмів її 

забезпечення. 

Стратегія вищих навчальних закладів щодо здійснення 

інтернаціоналізації у документах "Болонського циклу": інтернаціоналізація 

як пріоритет для всіх університетів з будь-якою місією та один із 10-ти 

факторів успіху; наближеність систем освітніх рівнів, єдина кредитно-

трансферна система, спільні принципи і стандарти забезпечення якості 

освіти, запровадження програм подвійних дипломів; мобільність як відмінна 

риса європейського простору вищої освіти, забезпечення рівного доступу і 

можливостей для мобільності; академічна та культурна інтернаціоналізація, 



свобода академічного вибору та відданість принципам академічної чесності. 

Негативні наслідки недостатньої  уваги до проблем інтернаціоналізації 

вищої освіти і науки в Україні як на державному рівні, так і  на рівні вищих 

навчальних закладів, і на рівні академічної спільноти: низький рівень участі 

українських здобувачів вищої освіти і професорсько-викладацького складу у 

міжнародних програмах мобільності;  вкрай низька публікаційна активність 

українських науковців та їх недостатня представленість у міжнародних 

реферованих виданнях; ризики академічного "інбридингу" – деградації 

академічної спільноти внаслідок неможливості оновлювати свій потенціал 

завдяки обміну науковою інформацією із членами міжнародного наукового 

співтовариства;  занижений індивідуальний статус вищих  навчальних  

закладів України у провідних міжнародних рейтингах; низька активність 

вітчизняних вищих навчальних закладів щодо налагодження партнерських 

відносин із  вищими навчальними закладами і науковими установами за 

кордоном тощо.  

Міжнародна асоціація університетів (МАУ) у розробці та здійсненні 

стратегії інтернаціоналізації на рівні вищих закладів освіти. Основні цінності 

та принципи: академічна свобода, інституційна автономія та соціальна 

відповідальність; дотримання загальноприйнятих стандартів щодо наукової 

етики та академічної чесності; нове розуміння мобільності в 

інтернаціоналізації освіти і науки; інтернаціоналізація навчальних програм і 

цифрового навчання; підтвердження взаємної вигоди, поваги та 

справедливості в якості основи для співробітництва та партнерства; пошук 

інноваційних форм співпраці при збереженні ресурсу відмінностей і 

зміцненні кадрового та інституційного потенціалу націй; міжкультурний 

діалог з пошуком практичних рішень для полегшення взаємодії між 

закладами вищої освіти через кордони держав і культур тощо. 

Основні поняття теми: інтернаціоналізація як пріоритет для всіх 

університетів; стратегії інтернаціоналізації на рівні вищих закладів освіти; 

академічна свобода, інституційна автономія,  академічна чесність; 

міжкультурний діалог;  інтернаціоналізація навчальних програм і цифрового 

навчання. 

Література основна: 1, 3, 4 

Література додаткова: 3, 7, 9, 10, 11 

 

Змістовий модуль 2. Міжнародні науково-дослідні програми та 

проекти 

Тема 1. Науково-дослідні програми Європейського Союзу: 

"Горизонт 2020", "Еразмус+" 

Огляд Програми "Горизонт 2020", яка поділена на три основні 

напрямки: 

1) Передова наука, яка є відкритою для високоякісних індивідуальних 

та командних дослідницьких проектів в усіх галузях знань, включаючи 

гуманітарні; 2)  Лідерство у галузях промисловості, в яких фінансується 

розробка нових технологій і матеріалів, включно з ICT та космічні 

дослідження; крім того, в межах цього напряму доступні фінансові 

інструменти для впровадження інновацій у малому та середньому бізнесі; 3)  



Суспільні виклики, з широким спектром дослідницьких проектів від 

поліпшення якості транспорту, їжі, системи охорони здоров’я та безпеки до 

питань європейської ідентичності і культурної спадщини. 

Основні завдання Програми "Горизонт 2020": зробити Європу 

привабливим місцем для першокласних науковців; сприяти розвитку 

інноваційності та конкурентоспроможності європейської промисловості і 

бізнесу; за допомогою науки вирішувати найбільш гострі питання сучасного 

європейського суспільства.   

Можливості участі у Програмі "Горизонт 2020" для вищих навчальних 

закладів України, що дозволить полегшити виконання науково-дослідних та 

інноваційних робіт і підвищити їх ефективність, а також стимулюватиме 

зростання та більшу зайнятість, зважаючи на важливі завдання, які стоять 

перед нашим суспільством. 

Аналіз робочої програми, яка є загальним документом, який визначає 

цілі Європейської Комісії за певним напрямком. Вивчення складових пунктів 

аплікаційної форми програми, детальний аналіз кожного з них (мета, 

актуальність, цінність). 

Вивчення Програми Європейського Союзу "Еразмус+" – нової 

програми Європейського Союзу, направленої на підтримку проектів, 

співробітництва, мобільності й діалогу в сфері освіти, молоді та спорту. 

Програма є міжнародно-орієнтованою, завдяки чому багато вищих 

навчальних закладів відкриють свої двері для заявників з країн-членів 

Європейської політики сусідства. 

Участь у програмах академічної мобільності: кредитна та ступенева 

мобільність. Навчальна (академічна) мобільність за Програмою "Еразмус+" 

має на меті сприяти міжнародній мобільності здобувачів вищої освіти, 

викладачів та працівників вищих навчальних закладів. Роль вищих 

навчальних закладів у цьому процесі – організувати такі індивідуальні 

можливості, взявши участь у конкурсах Програми "Еразмус+" за напрямом 

КА1: навчальна (академічна) мобільність. 

Створення консорціумів в рамках "Еразмус+" КА2 - проекти співпраці 

задля розвитку інновацій та обміну кращими практиками у галузі вищої 

освіти. Можливості для українських науковців в межа напряму КА2: 

розвиток потенціалу вищої освіти, створення альянсів знань і альянсів 

професійних компетентностей, побудова стратегічного партнерства. 

Основні поняття теми: "Горизонт 2020", Передова наука, Суспільні 

виклики, Лідерство у промисловості, Програма "Еразмус+", академічна 

мобільність, кредитна мобільність, ступенева мобільність, створення 

консорціумів.   

Література основна: 1, 7, 8, 9 

Література додаткова: 2, 3, 5, 13 

 

Тема 2. Акція "Марія Склодовська-Кюрі" ( MSCA) як 

орієнтований на освіту компонент Рамкової програми "Горизонт-2020"  

Дії Марії Склодовської-Кюрі (Marie Sklodowska-Curie Actions) –  один 

із тематичних напрямів пріоритету "Передова наука" (ExcellentScience) 

Програми "Горизонт 2020", спрямований на підтримку навчання, мобільності 



та розвитку кар’єри науковців, як з країн Європейського Союзу, так і інших 

країн світу. 

Аналіз складових компонентів програми: Індивідуальні стипендії 

(IndividualFellowships– IF), Мережі інноваційної підготовки 

(InnovativeTrainingNetworks– ITN), Обмін науковим та інноваційним 

персоналом (ResearchAndInnovationStaff Exchange –  RISE), 

Співфінансування регіональних, національних та міжнародних програм (Co-

Funding ofRegional, NationalandInternationalProgrammes– COFUND). Також 

фінансова підтримка надається для проведення Європейської ночі науковців 

(EuropeanResearchers’Night– NIGHT). 

Індивідуальні стипендії – один із типів Дій Марії Склодовської-Кюрі, 

спрямований на розвиток творчого та інноваційного потенціалу досвідчених 

науковців, які прагнуть підвищити свою кваліфікацію та отримати нові 

навики шляхом міжнародної та міжгалузевої мобільності. Підтримка 

мобільності науковців і можливість працювати над індивідуальними 

науково-дослідними проектами в різних країнах світу. Європейські стипендії 

(EF) поділяються на: Стипендії для відновлення кар'єри (CareerRestartPanel– 

CAR) – надають фінансову підтримку науковцям, які бажають відновити 

роботу в Європі після перерви; Стипендії для повернення та реінтеграції в 

Європі (ReintegrationPanel– RI) – відкриті лише для громадян країн-членів 

ЄС, або асоційованих країн, надаються науковцям, які протягом тривалого 

періоду працюватимуть в Європі; Стандартні європейські стипендії (Standard 

EF); Стипендії для суспільства та підприємств (SocietyandEnterprisePanel) – 

відкриті для виконання проектів у неакадемічному секторі. 

Мережі інноваційної підготовки, спрямовані на підтримку 

високоякісного навчання (здобуття наукового ступеня) в галузі інноваційних 

досліджень у межах: Європейських мереж підготовки 

(EuropeanTrainingNetworks– ETN); Європейської промислової докторантури 

(EuropeanIndustrialDoctorates– EID) та  Європейської спільної докторантури 

(EuropeanJointDoctorates–  EJD).  

Обмін науковим та інноваційним персоналом, спрямовані на підтримку 

мобільності (міжнародний і між секторальний обмін) персоналу установ в 

межах здійснення спільної науково-дослідної або інноваційної діяльності, а 

також стимулювання співробітництва в різних галузях знань між освітніми 

(академічними) та неакадемічними  установами різних країн світу.  

Спільне фінансування регіональних, національних та міжнародних 

програм полягають у підвищенні якості навчання, мобільності та розвитку 

кар’єри як науковців-початківців, так і досвідчених науковців, поширення 

кращих практик Дії Марії Склодовської-Кюрі. 

Європейська ніч науковців (EuropeanResearchers'Night (Night)) –  один 

із типів Дій Марії Склодовської-Кюрі, спрямований на підтримку організації 

та проведення наукових заходів з метою збільшення громадської 

зацікавленості (зокрема, серед молоді) до науки. 

Основні поняття теми: мобільність науковців, інноваційні 

дослідження, високоякісне навчання, індивідуальні науково-дослідні 

проекти.  

Література основна: 1, 7, 8, 9 



Література додаткова: 2, 3, 5, 13 

 

Тема 3. Освітня програма Європейського Союзу імені Жана Моне 

Освітня програма Європейського Союзу, мета якої полягає в 

підвищенні рівня знань та поінформованості суспільства в ЄС та поза його 

межами з питань європейської інтеграції. Ціль напряму Жан Моне в рамках 

програми "Еразмус+": активізувати євроінтеграційний дискурс, сприяти 

досконалості євроінтеграційних студій, залучати вищі навчальні заклади до 

дослідження євроінтеграційних процесів та поширення ідей Об'єднаної 

Європи. 

Вивчення основних видів діяльності за напрямом: викладання й 

дослідження ("Кафедри", "Модулі", "Центри досконалості"); дебати між 

представниками науково-педагогічних кіл та академічні обміни ("Мережі" та 

"Проекти"); підтримка діяльності асоціацій; надання операційних грантів 

окремим закладам. 

Основні завдання програми Жана Моне: поширення знань про 

євроінтеграційні процеси, підвищення рівня поінформованості суспільства 

через заохочення університетів, кафедр, викладачів до викладання дисциплін 

з європейської інтеграції та проведення досліджень; активізація науково-

теоретичних дискусій та громадських обговорень актуальних тем і проблем, 

осмислення сучасних феноменів європейської інтеграції, інтерпретація її 

минулого та пошук майбутнього  шляхом організації науково-практичних 

конференцій, публічних дискусій і дебатів; підтримка навчальних та науково-

дослідних закладів, асоціацій, мереж, що спеціалізуються на європейських 

студіях. Організація (розроблення, викладання) курсів, що стосуються 

діяльності Європейського Союзу, на рівні магістратури або в рамках 

підвищення кваліфікації. Сприяння активному громадянству через 

поширення інформації про Європейський Союз серед широкої громадськості. 

Сприяння обміну знаннями й накопиченим досвідом з метою 

взаємозбагачення та поширення кращих практик. Посилення співпраці та 

створення платформи з обміну знань щодо найактуальніших питань ЄС та 

європейської інтеграції за участі державних органів та Європейської Комісії. 

Розроблення академічного змісту та інструментарію для окремих цільових 

груп. Наукові розвідки, моніторинг і керівництво дослідницькими проектами 

з євроінтеграційної тематики. Організація та координація людських та 

інформаційних ресурсів у сфері європейських студій. 

Вивчення фінансової частини програми імені Жана Моне, аналіз 

будови бюджетної форми, дослідження економічних можливостей для 

українських науковців. 

Основні поняття теми: програма ЄС імені Жана Моне, європейська 

інтеграція, євроінтеграційні процеси, центри досконалості. 

Література основна: 1, 7, 8, 9 

Література додаткова: 2, 3, 5, 13 

 

Тема 4. Основи проектного менеджменту та грантрайтінгу: аналіз 

міжнародних грантових програм 

Поняття проекту та проектного менеджменту. Методологія проектного 



менеджменту. Практика використання методології проектного менеджменту. 

Процеси управління проектами. Взаємодія груп процесів управління 

проектом. Підготовка і написання проектної заявки.  

Аналіз міжнародних проектів, які  спрямовані  на: розвиток, 

модернізацію і розповсюдження нових навчальних програм, методів 

викладання або навчальних матеріалів; розвиток культури забезпечення 

якості; модернізацію управління та керівництва вищими навчальними 

закладами; зміцнення ролі вищих навчальних закладів у суспільстві та їх 

внеску в розвиток навчання. Пошук індивідуальних щорічних стипендій для 

аспірантів, докторантів та молодих вчених. 

Прогарами для українських молодих науковців за підтримки уряду 

США, FulbrightResearchandDevelopmentProgram: проведення досліджень в 

університетах США тривалістю від шести до дев'яти місяців.TheFulbright 

Scholar-in-Residence Program: Програма покликана сприяти налагодженню й 

розвитку наукової й культурної співпраці у коледжах й університетах США, 

що недопредставлені або ж мають малий досвід у сфері міжнародної освіти, 

через запрошення фахівців на викладання, поглиблення навчальних курсів й 

уведення нових навчальних програм, започаткування спільних наукових 

проектів й академічних обмінів. 

Аналіз можливостей для аспірантів здійснювати наукові дослідження в 

Канаді: Стипендія для аспірантів у галузі канадських студій. Програма 

призначена для поширення знань і розуміння Канади завдяки публікаціям 

відповідних статей в іноземній чи міжнародній науковій пресі.  

Міжнародний Вишеградський Фонд (TheInternationalVisegradFund – 

Іvf). Індивідуальні гранти для дослідників історії, соціології, економіки, 

культури країн Вишеградської угоди (Чехія, Польща, Словаччина, 

Угорщина); фінансування проектів з впровадження спеціалізованих курсів, 

пов’язаних з країнами Вишеградської угоди, до навчальних планів 

університетів. 

Можливості для участі українських науковців у програмах Фонду 

Спенсера  (Індивідуальні гранти на дослідження у сфері освіти та 

педагогічних наук, фінансування освітніх проектів). 

Аналіз великої низки пропозицій для аспірантів та молодих науковців 

від Німецької служби академічних обмінів DAAD. Іноземні науковці, які 

працюють у ВНЗ та науково-дослідних інститутах, мають можливість 

провести дослідження в одному з державних або державно визнаних 

німецьких ВНЗ або у одній з позауніверситетських науково-дослідних 

установ. 

Основні поняття теми: проект, проектний менеджмент, проектна 

заявка, аплікаційна форма,  грантрайтінг, міжнародні програми, 

індивідуальні стипендії. 

Література основна: 1, 7, 8, 9 

Література додаткова: 2, 3, 5, 13 

 

Змістовий модуль 3. Інформаційна грамотність (InformationLiteracy) 

Тема 1. «Основи інформаційного пошуку. Пошук наукових 

журналів та книг. Відкриті інституційні та тематичні архіви.  Ресурси та 



послуги Бібліотеки Університету Грінченка» 

Ресурси та послуги Бібліотеки Університету Грінченка: 

Огляд основних можливостей роботи з фондами, ресурсами та 

послугами Бібліотеки Університету Грінченка. Спеціальні функції е-

каталогу. Електронні версії документів у локальній мережі Університету 

Грінченка. Послуга з оцифрування документів та Електронна доставка 

документів (ЕДД). Замовлення на докомплектування фонду. Правила та 

умови користування ресурсами Бібліотеки Університету Грінченка. 

Основи інформаційного пошуку. Пошук наукових журналів та 

книг: 

Основні відомості про науковий журнал та процес рецензування. 

Типова структура сайту наукового журналу. Як знайти журнал відкритого 

доступу з обраної дисципліни. DirectoryofOpen Access Journals (DOAJ). 

Наукова періодика України – електронні копії вітчизняних періодичних 

друкованих наукових фахових видань. Особливості каталогу JournalsforFree. 

Гібридні журнали відкритого доступу. Сайти наукових видавництв. 

DirectoryofOpen Access Books – світовий каталог книг у відкритому доступі. 

GoogleBooks 

Представництва наукових видань у соціальних мережах. 

Рекомендаційні сервіси JournalFinder від Elsevier та SpringerJournalSelector. 

Редакторські сервіси для авторів від провідних наукових видавництв.  

Політики журналів: 

Перевірка політики журналу щодо підтримки відкритого доступу за 

допомогою сервісу SHERPA/RoMEO. Типи політик та кольорові коди для їх 

класифікації: зелена, блакитна, жовта, біла.  Типи документів: препринти,  

постпринти та видавничі верстки.  Правила самоархівування.  

Інституційні та тематичні репозитарії: 

Інституційний репозиторій Університету Грінченка – відкритий 

електронний архів. Самоархівування препринтів. Пошук відповідних 

тематичних репозитаріїв.  DirectoryofOpen Access Repositories (OpenDOAR) – 

світовий каталог репозитаріїв. RegistryofOpen Access Repositories (ROAR) – 

світовий реєстр репозитаріїв. BASE – система пошуку в репозитаріях світу. 

Система пошуку у відкритих архівах України – система пошуку в 

репозитаріях України.  Мультидисциплінарнірепозитарії. Відкритий архів 

ZENODO від CERN. Репозитарії вихідних даних досліджень. Реєстр 

репозитаріїв re3data.org. Хмарний сервіс Figshare.  

Експертиза власних робіт дослідника за допомогою OpenPeerReview.  

Основні поняття теми:електронні архіви, самоархівування, 

репозиторій, наукова періодика, відкритий доступ. 

Література:  4,  6,  18,  27,  29,  32,  35,  57,  59 

Додаткова література: 9, 13,  22,  24,  53 

 

Тема 2. «Основні наукометричні показники. Наукометричні бази 

даних WebofScience компанії ClarivateAnalytics та Scopus видавничої 

корпорації Elsevier» 

Основні наукометричні показники: 

Використання наукометричних баз даних та показників: переваги і 



небезпеки. Індекс Гірша (h-індекс) Імпакт-фактор. Індекс оперативності 

(ImmediacyIndex). EigenFactor. Показник Source-Normalized ImpactperPaper 

(SNIP). Показник впливовості наукових журналів SCImagoJournalRank (SJR). 

Вітчизняні наукометричні ресурси та проекти. 

Наукометричні бази даних WebofScience компанії ClarivateAnalytics та 

Scopus видавничої корпорації Elsevier: 

Базові можливості використання платформи WebofScience– 

наукометричної  бази даних наукових публікацій проекту WebofKnowledge 

компанії ClarivateAnalytics. Можливості для  пошуку та збору інформації, 

визначення найбільш пріоритетних напрямів дослідження у певній галузі 

знань, підбору журналу для публікації, відслідковування індексу власних 

цитувань та публікацій співробітників певної організації. Подана основна 

інформація про впливовість журналу, імпакт-фактори та категорії квартилів. 

Вивчаються інструменти основного та розширеного пошуку, за 

автором та пристатейною бібліографією. Правила використання логічних 

операторів для збільшення ефективності пошуку. Панелі аналізу та 

уточнення результатів, створення звітів про цитування та ін. Збереження 

історії пошуку та роботи зі списком відмічених публікацій. Пошук статті за 

використаними джерелами.  

Основні функціональні можливості Scopus. Перегляд назв журналів, що 

індексуються у Scopus. Базовий та розширений пошук. Особливості пошуку 

документів, авторів, установ. Перегляд профілю автора Scopus. 

Використання спеціальних фільтрів для уточнення результатів пошуку. 

Типові елементи запису. Створення користувацьких списків і сповіщень. 

Профілі установ та науковців у Scopus. Веб-сайт JournalMetrics. Інструмент 

AuthorFeedbackWizard.  

Основні поняття теми:ідентифікатори вчених, Індекс Гірша, 

наукометричні бази даних,WebofScience, Scopus, індекс цитувань, імпакт-

фактор, квартиль журналу, бібліографічний менеджер, реєстри вчених.   

Література: 3, 31, 38, 43, 46, 52, 68, 69, 81, 87, 92 

Додаткова література: 39, 55, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 93 

 

Тема 3. «Програми для управління бібліографічною інформацією. 

Оформлення списків літератури. Використання можливостей сучасних 

смартфонів для проведення досліджень» 

Програми для управління бібліографічною інформацією: 

Основні функціональні можливості програм для управління 

бібліографічною інформацією. Популярні бібліографічні менеджери: Zotero, 

Papers, Mendeley, Citavi, EndNote. 

Окрема увага приділена роботі з бібліографією в програмі 

EndNoteOnline – картотеці використаної літератури ученого, в якій 

відображається вся інформація про публікацію, в тому числі кількість 

цитувань TimesCited. Розглянута її структура, яка відображена в декількох 

основних плашках. Це папка «Collect», тобто колекціонування, збір 

інформації. Папка  «Organize» організації зібраної інформації, де 

розбивається матеріал на групи і є можливість надавати доступ іншим 

колегам. І далі форматування, яка використовується, коли потрібно скласти 



бібліографічну підбірку або для підготовки статті до публікації. Акцентована 

увага на інструменті підбору журналу для публікації ManuscriptMatcher – 

сервіс, який допомагає отримати перелік провідних світових наукових 

журналів, найбільш придатних для публікації статті за конкретно вказаною 

назвою статті та анотацією. Продемонстровано можливість експорту 

посилань в EndNote з GoogleScholar та інших баз даних.  

Встановлення та синхронізація бібліотеки Mendelay на різних 

пристроях. Формати для імпорту-експорту бібліографічних даних. 

Автоматичне створення списків літератури.  

Використання можливостей сучасних смартфонів для проведення 

досліджень: 

Пошук спеціалізованих додатків у GooglePlay, або AppStore. 

Періодичні видання та робота з RSS readers (Feedly, DiggReader, 

FeedreaderOnline, CommaFeed, FlowReader, Inoreader). Використання сервісів 

Pocket або Instapaper. 

Основні поняття теми:бібліографічні менеджери,RSS reader, імпорт-

експорт бібліографічних даних.  

Література: 60, 61, 66  

Додаткова література: 10, 15, 16, 34, 37, 41, 47, 56 

 

Тема 4. «Етика наукових публікацій та шахрайство в 

академічнихгалузях. Відкритий доступ. Ідентифікатори журналу, статті 

та автора. Академічна доброчесність» 

Етика наукових публікацій: 

Академічна доброчесність та оригінальність дослідження. 

Самоцитування та плагіат. Кодекс поведінки для редакторів журналу та 

Міжнародні стандарти з етики публікацій для авторів, розробленими 

міжнародною благодійною організацією Комітетом з етики 

публікації (COPE). 

Шахрайство в академічних галузях: 

Причини появи неетичного попиту на сумнівні наукометричні 

показники та наукові журнали. Критерії для розпізнавання сумнівних 

наукових журналів та наукометричних баз, підозрілих видавців і компаній 

від бібліотекараДжефрі Біла (JeffreyBeall) з Університету штату Колорадо 

(Денвер). Веб-ресурс «RetractionWatch» (http://retractionwatch.com) і 

відкликані статті.  Програма SCIgen, як інструмент перевірки 

недобросовісних видавців наукових журналів 

(https://pdos.csail.mit.edu/archive/scigen/). Сайт «ThinkCheckSubmit» 

(http://thinkchecksubmit.org). 

Менеджмент авторського права у цифровому середовищі:  

Правові засади відкритого доступу. Використання ліцензій 

CreativeCommons як правового засобу для авторів та інших власників 

авторських прав для надання певного обʼєму прав іншим особам, зберігаючи 

решту.  

Представлення та промоція наукових документів автора у веб-просторі: 

Альтметрікс – нові альтернативні метрики вимірювання наукової 

активності. Сервіси Altmetric.com, ImpactStory, PlumAnalytics, Kudos. Портал 

https://pdos.csail.mit.edu/archive/scigen/
http://thinkchecksubmit.org/
http://creativecommons.org/licenses/?lang=uk
http://creativecommons.org/licenses/?lang=uk


SCImagoJournal&CountryRank. 

International Standard SerialNumber (ISSN) – Міжнародний стандартний 

серійний номер – дозволяє ідентифікувати періодичне видання незалежно від 

мови видання. Номер завжди вказується у верхньому куті друкованої версії 

видання, а також на сайті. Перевірка за номером ISSN  легітимності видання.  

Система цифрових ідентифікаторів. 

Цифровий ідентифікатор об’єкта (англ. digital objectidentifier, 

скорочено DOI)  – сталий ідентифікатор, який надається електронним 

документам і дозволяє знайти документ навіть при зміні його URL, яка може 

виникати при зміні сайту, видавця тощо. Індекс DOI – це широко прийнятий 

ідентифікатор наукових публікацій, який забезпечує прямий зв’язок 

користувача із публікацією. Подібно штрих-коду для фізичного об'єкту, 

цифровий ідентифікатор DOI є унікальним алфавітно-нумерологічним 

рядком. Об’єкти, яким може бути присвоєно цифрові ідентифікатори DOI:  

друкований журнал, окремі числа журналу; електронний журнал, окремі 

числа журналу; наукова публікація; монографія; збірник праць конференції, 

доповідь; дисертація; книга, окрема глава, книжкова серія; рисунки, таблиці, 

графіки. 

Перевірка Індексу DOI на сайті CrossRef. Сервіс пошуку DOI за назвою 

журналу, автором, ключовими словами. 

Основні ідентифікатори вчених: ORCID ID, ResearcherID, Scopus ID, 

ResearchGate, GoogleScholar. ResearcherID – безкоштовна надбудова від 

ThomsonReuters, що дозволяє автору зібрати свої публікації та оцінити їхню 

цитованість за базою Webof Science (WoS), навіть якщо ці статті не були 

опубліковані в виданнях, що індексуються WoS.  Можливість додавати 

видання в профіль ResearcherIDчерез EndNote або ORCID. ORCID  – відкрита 

база створена у 2012 році, яка дозволяє науковцю представити всі свої 

здобутки і науковий шлях, а 16-значний номер ORCID є гіперпосиланням 

на  он-лайн CV науковця.  Необхідність вказувати номер ORCID  при подачі 

заявок на грантове фінансування, статей тощо, для коректної ідентифікації 

вченого.  

Популярні (LinkedIn, Twitter, Facebook) та спеціалізовані соціальні 

мережі: 

 Створення профілю дослідника в Academia.edu, ResearchGate, 

GoogleScholar, Mendeley. Унікальні ідентифікатори вчених. Отримання 

ідентифікатора ORCID. Різноманітні інструментів для сучасних дослідників, 

які представлені на сайті ConnectedResearchers, ResearchStash. 

Основні поняття теми:академічна доброчесність, самоцитування, 

ліцензії CreativeCommons, етична політика видання, «хижацькі журнали», 

ORCID, ResearcherID, Scopus ID, DOI, ISSN. 

Література: 30, 31, 44, 45, 51, 61, 63, 64, 65  

Додаткова література:1, 2, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 79 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ «ІКТ В СУЧАСНИХ НАУКОВИХ 

ДОСЛІДЖЕННЯХ» 
 

Тема 1. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології.  Інформаційно-

комунікаційні технології в науково-дослідній роботі  

https://www.researcherid.com/
https://www.researchgate.net/
http://www.researcherid.com/
http://www.researcherid.com/
http://orcid.org/
http://creativecommons.org/licenses/?lang=uk
http://www.researcherid.com/


Освітні технології та їх характеристика. Інформатизація навчального 

процесу – виклик ХХІ століття. Підвищення ефективності навчання у ВНЗ 

засобами сучасних педагогічних технологій. Імітаційне моделювання як 

сучасна технологія навчання. Засоби інформаційно-комунікаційних 

технологій. Роль інформаційних технологій в науково-дослідній роботі. 

Використання інформаційних технологій у підготовці фахівців. 

Інформаційно-комунікаційні технології в наукових дослідженнях. 

Основні поняття теми: 

ІКТ, програмне забезпечення. 

Література основна:1,5 

Література додаткова:1,3,5 

 

Тема 2. Використання глобальної мережі Інтернет в наукових 

дослідженнях, її можливості та ресурси 

Особливості використання Інтернет-ресурсів у науково дослідній 

роботі. Інформаційні освітні та наукові ресурси Інтернет в Україні. Наукові  

інформаційні ресурси Інтернет закордоном. Академічні ресурси Інтернет. 

Основні поняття теми: 

Освітні ресурси, академічні ресурси. 

Література основна:1,2,5 

Література додаткова:1-4 

 

Тема 3. Науково-дослідне проектування. Веб-квести та їх 

використання в наукових дослідженнях 

Науково-дослідне проектування, його етапи та форми. Підвищення 

якості наукових досліджень на основі проектної діяльності. Проектна 

організація науково дослідної роботи з використанням інформаційних 

технологій. Підготовка майбутніх науковців до роботи в телекомунікаційних 

освітніх проектах. Використання Веб-квестів у наукових дослідженнях.  

Основні поняття теми: 

Проектна діяльність, науково-дослідна діяльність, веб-квести. 

Література основна:1,2,5 

Література додаткова:1,3,4 

 

Тема 4. Міжнародні освітні проекти в Україні. Інтерактивні 

технології в науково-дослідній роботі 

Освітні ініціативи Інтел в Україні. Програма Інтел® «Навчання для 

майбутнього» у світі та в Україні. Програма Інтел ISEF. Програма Інтел® 

«Шлях до успіху». Характеристика інтерактивного навчання. Здійснення 

інтерактивного навчання. Використання інтерактивних технологій навчання 

у ВНЗ. Технологія ВікіВікі та її використання в наукових дослідженнях. 

Використання програмного продукту Skype в наукових дослідженнях. 

Методика проведення Веб-конференцій за допомогою програми Skype. 

Можливості Веб-конференцій, їх опції. Методика підготовки та проведення 

Веб-семінарів (вебінарів) у навчальному процесі та наукових дослідженях. 

Особливості організації та здійснення дистанційного навчання в контексті 

науково-дослідної роботи. 



Основні поняття теми: 

Інтерактивне навчання, комунікація, колаборація. 

Література основна:1,2,3 

Література додаткова:1,2,3 

  

Тема 5. Обробка, аналіз даних в наукових дослідженнях 

Використання статистичної обробки даних. Інтелектуальний аналіз 

даних. Чисельні методи наукового дослідження. Обробка відео, аудіо, 

графічних даних. Сучасні електронні технології обробки даних.  

Основні поняття теми: 

Чисельні методи наукового дослідження, обробка відео, аудіо, 

графічних даних, електронні технології обробки даних. 

Література основна:2,5 

Література додаткова:2,4 

 

Тема 6. Мережні та хмарні сервіси, перспективи їх використання в 

науково-дослідній роботі. Створення електронного навчально-

методичного комплексу (ЕНМК) дисципліни 

Організація науково-дослідної роботи з використанням МЕРЕЖНИХ 

сервісів Веб. Соціальні сервіси Веб  в науковій діяльності. Сучасні Веб-

технології та їх використання в науковій діяльності. Віртуальний 

університет: перспективи переходу на новий тип освіти. Хмаро орієнтовані 

технології та сервіси. Використання мобільного навчання в освіті. 

Використання інтерактивних моделей у професійній підготовці фахівців. 

Технологія створення ЕНМК дисципліни ВНЗ на основі використання 

ЕНМК. 

Основні поняття теми: 

Мережні сервіси, хмаро-орієнтовні технології навчання, хмарні сервіси. 

Література основна:4,5 

Література додаткова:6-13 

 

6. Контроль навчальних досягнень аспірантів. 
 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень аспірантів (денна форма) 
Вид діяльності аспіранта 
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Відвідування лекцій  

 

1 3 3 12 12 8 8 

Відвідування семінарських 

занять  

1 4 4 9 9 6 6 

Робота на семінарському занятті  10 4 40 90 90 6 60 

Виконання завдань для 

самостійної роботи  

5 5 25 – – – – 

10   11 110 2 20 



Написання реферату 6 - - – – 1 6 

Разом 

 

72 221 100 

Коефіцієнт  0,72 2,21 1 

 

 
Система оцінювання навчальних досягнень аспірантів (заочна форма) 

Вид діяльності аспіранта 
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Відвідування лекцій  

 

1 1 1 4 4 1 1 

Відвідування семінарських 

занять  

1 1 1 2 2 3 3 

Робота на семінарському занятті  10 1 10 2 20 3 30 

Виконання завдань для 

самостійної роботи  

5 13 65 – – – – 

10   18 180 5 50 

Написання реферату 10 1 10 – – 1 6 

Разом 

 

87 206 90 

Коефіцієнт  0,87 2,06 0,9 

 

 

 

6.2.Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ «НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА 

НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» 

1. Проаналізуйте закони, які регламентують сферу наукових 

досліджень та наукової діяльності  (закони України “Про вищу освіту”, “Про 

наукову і науково-технічну діяльність”).  

2. Проаналізуйте підзаконні акти, які містять нормативні вимоги щодо 

проведення наукового дослідження.  

3. Доведіть необхідність державної регуляції наукової діяльності 

(3 год).   

4. Охарактеризуйте вітчизняні та міжнародні стандарти наукової 

діяльності.  

5. Підготуйтесь до дискусії на тему: “Дисертація як кваліфікаційна 

робота”. 

 

6.2.1. Критерії оцінювання самостійної роботи  

Кількість 

балів 

Критерії оцінювання 

5 повне розкриття завдань та правильне виконання роботи 



4 недостатньо повне розкриття завдань чи не зовсім правильне 

виконання роботи 

3 неповне розкриття завдань чи частково правильне виконання 

роботи 

1-2 часткове розкриття завдань із суттєвими погрішностями у 

виконанні 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ «ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ НАУКИ» 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи інтернаціоналізації вищої 

освіти і науки 

Тема 1. Інтернаціоналізація вищої освіти і науки:історико-

філософський аспект 

Здійснити теоретичний аналіз праць зарубіжних  (Ф.Альтбах,                 

У.Брандебург, Б.Вульфсон, Х. де Вітт,   Дж.Найт,  Л.Ризберг,              

К.Тремблей, П.Скотт та ін.) і вітчизняних учених  (Т. Андрущенко,      

Л.Горбунова,  Л.Гурч, В.Зінченко, С.Курбатов,  Н.Мешко, Н. Рибка,   

І.Сікорська, І.Степаненко та ін.)., в яких предметом  наукових досліджень є  

інтернаціоналізація вищої освіти і науки. 

Обґрунтувати та розкрити сутність  основних підходів до розуміння 

процесу інтернаціоналізації: діяльнісний,  процесний, стратегічний, етичний, 

компетентнісний та ін.  

Підготувати доповідь на тему: “Історичні витоки процесу 

інтернаціоналізації вищої освіти і науки”. 

Література основна: 1,2,4,6 

Література додаткова: 1,3,7,8 

 

Тема 2. Міжнародна академічна мобільність як необхідна складова 

розвитку вищої освіти і науки  

Підготувати дослідження щодо реального стану міжнародної 

академічної мобільності в Україні. Чи відповідає він, на вашу думку, 

європейським вимогам? 

Проаналізувати Хартію “Erasmus”, яка встановлює основні принципи і 

мінімальні вимоги до ВНЗ при імплементації схеми " Erasmusmobility". Як Ви 

розумієте твердження, що мірою зростання потоків  мобільності повинні 

стати транспарентність і визнання освіти, отриманої в іншому місці? 

Підготувати доповідь на тему: "Міжнародна мобільність як потужний 

засіб інтернаціоналізації та стимул для підвищення якості європейської 

вищої освіти". 

Література основна: 1,2,8,9 

Література додаткова: 1,2,3,13 

 

Тема 3.Стратегії та механізми інтернаціоналізації української 

вищої освіти і науки в умовах євроінтеграції  

Проаналізувати внесок ЄС в інтернаціоналізацію вищої освіти і науки. 

Чому держави-члени та їх ВНЗ несуть відповідальність за реформування 

своїх освітніх систем і підтримку стратегій інтернаціоналізації? 

Розкрити значення міжнародної академічної кооперації, стратегічного 



партнерства, нових способів доставки контенту, інтеркультурної підтримки 

мобільності  та ін. при розробці національних та інституційних стратегій 

інтернаціоналізації. 

Підготувати доповідь на тему: "Стратегія інтернаціоналізації як 

ключовий пріоритет розвитку української вищої освіти і науки в умовах 

євроінтеграції". 

Література основна: 1,3,4,7 

Література додаткова: 1,2,3,13 

 

Тема 4.Міжнародна діяльність вищого навчального закладу в 

контексті інтернаціоналізації вищої освіти і науки  

Розкрити ключові напрями щодо здійснення стратегії 

інтернаціоналізації вищих навчальних закладів у документах "Болонського 

циклу". Чому, як зазначено в цих документах, саме "університети є 

основною рушійною силою розробки структур і стратегій міжнародного 

співробітництва, а також обмінів на інституційному, національному та 

європейському рівнях"? 

Чи поділяєте Ви думку Дж. Найт, що "мета інтернаціоналізації 

університету – це стратегія по інтегруванню в міжнародному, 

міжкультурному, інтелектуальному напрямі для досягнення цілей у 

викладанні, дослідженні та соціальній відповідальності університету"? Якщо 

так, то обґрунтуйте свою відповідь. 

Обґрунтувати власну позицію щодо необхідності введення певних 

адміністративних санкцій в університеті щодо порушення дослідниками 

норм наукової етики. Якими повинні бути ці санкції? 

Підготуватися до дискусії на тему: "Дотримання загальноприйнятих 

стандартів щодо наукової етики та академічної чесності як один із ключових 

принципів при розробці та здійсненні стратегій інтернаціоналізації". 

Література основна: 1,3,4 

Література додаткова: 3,7,9,10,11 

 

Змістовий модуль 2. Міжнародні науково-дослідні програми та 

проекти 

Тема 1. Науково-дослідні програми Європейського Союзу: 

"Горизонт 2020", "Еразмус+"  

Визначити основні завдання Рамкової програми "Горизонт 2020", 

детально зосередившись на одному з них, та розкрити можливості участі 

українських науковців у ній. 

Дослідити, як через програму "Еразмус+" на період 2014-2020 рр. за 

допомогою фінансування із коштів ЄС Європейська Комісія планує 

здійснити суттєве інвестування в ключові напрями стратегій 

інтернаціоналізації. 

Підготувати доповідь на тему: " Фактори привабливості європейської 

вищої освіти: якість та транспарентність". 

Література основна: 1,7,8,9 

Література додаткова: 2,3,5,13 

 



Тема 2. Акція "Марія Склодовська-Кюрі" (MSCA) як орієнтований 

на освіту компонент Рамкової програми "Горизонт-2020" 

Дослідити можливість організації спільних магістерських та 

докторських програм у межах міжнародного консорціуму ВНЗ через  Акцію 

"Марія Склодовська-Кюрі" як орієнтований на освіту компонент Рамкової 

програми "Горизонт 2020". 

Визначити, через які програми Акція "Марія Склодовська-Кюрі" 

допомагає ВНЗ розвивати науково-дослідні зв’язки з міжнародними 

партнерами та зміцнювати трикутник знань між вищою освітою, бізнесом і 

дослідженнями. 

Підготувати доповідь на тему: "Навчання в Європі за допомогою Акції 

"Марія Склодовська-Кюрі". 

Література основна: 1,7,8,9 

Література додаткова: 2,3,5,13 

 

Тема 3. Освітня програма Європейського Союзу імені Жана Моне  

Обґрунтувати актуальність освітньої програми Європейського Союзу 

імені Жана Моне та можливість участі в ній українських науковців. 

Визначити мету та основні завдання освітньої програми ЄС імені Жана 

Моне. На що, в першу чергу, вона спрямована? 

Підготувати зразок заповнення аплікаційної форми для участі в 

освітній програмі імені Жана Моне. 

Література основна: 1,7,8,9 

Література додаткова: 2,3,5,13 

 

Тема 4. Основи проектного менеджменту та грантрайтінгу: аналіз 

міжнародних грантових програм  

Дослідити  можливості участі науковців у програмі ФУЛБРАЙТА, яка 

впроваджується за підтримки американського уряду та у програмах Фонду 

Спенсера. 

Проаналізувати аплікаційні форми індивідуальних стипендій 

Вишеградського Фонду. 

Розкрити можливості програми Стипендія для аспірантів у галузі 

канадських студій. 

Проаналіжувати пропозиції для аспірантів та молодих науковців від 

Німецької служби академічних обмінів DAAD. 

Здійснити аналіз українських грантодавців та підготувати аплікаційну 

форму до одного з них.  

Література основна: 1,7,8,9 

Література додаткова: 2,3,5,13 

 

Змістовий модуль 3. Інформаційна грамотність 

Тема 1. Основи інформаційного пошуку. Пошук наукових 

журналів та книг. Відкриті інституційні та тематичні архіви.  Ресурси та 

послуги Бібліотеки Університету Грінченка  

Пошук матеріалів для наукової роботи за допомогою сервісів 

Journalforfree, Ulrichweb, WorldCat. 



Пошук матеріалів для наукової роботи за допомогою ресурсів 

відкритого доступу  DOAJ, DOAB, E-books, DirectoryGoogleBooks, а також 

передплатних ресурсів видавництв Springer, Willey, Elsevier та ін.     

Пошук матеріалів з теми дослідження в інституційних та тематичних 

репозитаріях з використанням каталогів Open DOAR, ROAR, BASE, Система 

пошуку у відкритих архівах України, Libraria, Zenodo, re3data.org, Figshare.  

Дослідити спеціалізовані пошукові системи Google Академія й 

Microsoft Academic та їх основні функції. 

Проаналізувати віднайдені статті, зокрема їх структуру. Скласти огляд 

літератури з теми на 1 абзац. 

Література: 4, 6, 18, 27, 29, 32, 35, 57, 59 

Додаткова література: 9, 13, 22, 24, 53 

  

Тема 2. Основні наукометричні показники. Наукометричні бази 

даних WebofScienceScopus. Підбір журналу для публікації  

Розкрити питання наукометрії та її завдань. 

Дослідити особливості баз даних наукометричної платформи 

WebofScience: ScienceCitationIndexExpanded, SocialSciencesCitationIndex, 

Arts&HumanitiesCitationIndex та ConferenceProceedingsCitationIndex. 

Здійснити підбір літератури з теми з використанням всіх пошукових 

можливостей (базовий та розширений пошук, за автором, за профілем 

організації, з використанням логічних операторів тощо).  

Вивчити можливості спеціального інтерактивного порталу 

наукометричної платформи Scopus: ElsevierEditorialSystem – «Видавнича 

Система Ельзевіра» (EES). Здійснити підбір літератури з теми з 

використанням всіх пошукових можливостей (базовий та розширений пошук, 

за автором, за профілем організації, з використанням логічних операторів 

тощо).  

Підібрати 10 потенційних видань для публікації у Scopus або 

WebofSciencе.  

Надіслати coverletter до редакції одного з видань, що індексується у 

Scopus або WebofScience.  

Література: 3, 31, 38, 43, 46, 52, 68, 69, 81, 87, 92 

Додаткова література: 39, 55, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 93 

 

Тема 3. Програми для управління бібліографічною інформацією. 

Ідентифікатори журналу, статті та автора  

Зареєструватися в EndNote.  

Зберегти посилання з бази даних WebofScience в бібліотеці 

EndNoteonline. Створити нове посилання за допомогою функції 

NewReference. Створити нове посилання за допомогою функції OnlineSearch. 

Опрацювати управління групами посилань. Провести форматування і 

експорт посилань. Підбір журналів у вкладці EndNoteMatch 

Зареєструватися в Mendeley.  

Дослідити питання встановлення та синхронізації бібліотеки Mendeley 

на різних пристроях. Вивчити особливості використання Mendeley. 

Здійснити пошук спеціалізованого додатку Mendeley у GooglePlay та 



AppStore, а також встановити розширення Zotero для GoogleChrome.  

Література: 60, 61, 66  

Додаткова література: 10, 15, 16, 34, 37, 41, 47, 56 

 

Тема 4. Етика наукових публікацій. Відкритий доступ. 

Академічна доброчесність  

Проаналізувати «Чорний список» підозрілих видавців і компаній від 

бібліотекаря Джефрі Біла (JeffreyBeall) з Університету штату Колорадо 

(Денвер)https://scholarlyoa.com/publishers/, а також критерії для розпізнавання 

сумнівних наукових журналів та наукометричних баз на сайті 

https://scholarlyoa.files.wordpress.com/2015/01/criteria-2015.pdf 

 Проаналізувати веб-ресурс «RetractionWatch» 

(http://retractionwatch.com) і відкликані статті.   

Вивчити можливості програми SCIgen, як інструменту перевірки 

недобросовісних видавців наукових журналів 

(https://pdos.csail.mit.edu/archive/scigen/) , а також різноманітні інструменти 

для сучасних дослідників, які представлені на сайті ConnectedResearchers.  

Підготувати та розмістити рецензію на одній із платформ для 

відкритого рецензування.  

Зробити порівняльну таблицю з результатами перевірки тексту різними 

сервісами на виявлення плагіату.  

Література: 30, 31, 44, 45, 51, 61, 63, 64, 65  

 Додаткова література:1, 2, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 71-79 

 

6.2.2. Критерії оцінювання самостійної роботи  

Кількість 

балів 

Критерії оцінювання 

10 повне розкриття завдань та правильне виконання роботи з теми 

8-9 недостатньо повне розкриття завдань чи не зовсім правильне 

виконання роботи з теми 

5-7 неповне розкриття завдань чи частково правильне виконання 

роботи з теми 

1-4 часткове розкриття завдань із суттєвими погрішностями у 

виконанні з теми 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ «ІКТ В СУЧАСНИХ НАУКОВИХ 

ДОСЛІДЖЕННЯХ» 

 

Тема. Використання мережевих ресурсів та Інтернет ресурсів в 

навчальному процесі 

Розкрити потенціал використання форумів та їх призначення для 

здійснення науково дослідної роботи. Навести приклади застосування 

форумів в науково-дослідній діяльності. 

Розкрити поняття про телеконференції, їх групи. Навести приклади 

пошуку потрібних нових груп та та риклади застосування телеконференцій та 

їх груп в науково-дослідній діяльності. 

https://scholarlyoa.com/publishers/
https://scholarlyoa.com/publishers/
https://scholarlyoa.files.wordpress.com/2015/01/criteria-2015.pdf
https://scholarlyoa.files.wordpress.com/2015/01/criteria-2015.pdf
https://pdos.csail.mit.edu/archive/scigen/


Окреслити значущість карт знань. Потрактувати приклади 

застосування карт знань в науково-дослідній діяльності. 

 

Тема. Створення науково-дослідних матеріалів засобами 

текстового редактора 

Розкрити застосування різних типів ресурсів мережі Інтернет на різних 

етапах науково-дослідної роботи. 

Розкрити алгоритм реалізації хмарних технологій в науково-дослідній 

роботі. 

Реалізувати виконання самостійної роботи у вигляді тез доповіді. 

 

6.2.3. Критерії оцінювання самостійної роботи  

 

Кількість 

балів 

Критерії оцінювання 

10 повне розкриття завдань та правильне виконання роботи 

8-9 недостатньо повне розкриття завдань чи не зовсім правильне 

виконання роботи 

5-7 неповне розкриття завдань чи частково правильне виконання 

роботи 

1-4 часткове розкриття завдань із суттєвими погрішностями у 

виконанні 

 

6.3. Форми проведення підсумкового контролю  

Підсумковий контроль проводиться у вигляді залікового оцінювання за 

результатами поточної успішності (проміжного контролю) з усіх модулів 

дисципліни «Стратегії наукових досліджень». 

 

6.4. Оцінювання освітніх досягнень аспірантів за системою ECTS 

Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за 

стобальною 

шкалою 

Значення оцінки 

А 90-100  

балів 

Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах 

обов’язкового матеріалу з можливими незначними 

недоліками 

В 82-89  

балів 

Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) 

в межах обов’язкового матеріалу без суттєвих 

(грубих) помилок 

С 75-81  

балів 

Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з 

незначною кількістю помилок 

D 69-74  

балів 

Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із 

значною кількістю недоліків, достатній для 

подальшого навчання або професійної діяльності 

Е 60-68  Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень 



балів знань (умінь) 

FХ 35-59  

балів 

Незадовільно з можливістю повторного складання – 

незадовільний рівень знань, з можливістю повторного 

перескладання за умови належного самостійного 

доопрацювання 

F 1-34 

балів 

Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

курсу – досить низький рівень знань (умінь), що 

вимагає повторного вивчення дисципліни 

 

7. Рекомендована література 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ «НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА 

НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» 

Основна: 

1. Колесников О. В.Основинауковихдосліджень. 2-ге вид. випр.. та 

доп. Навч. посіб.– К.: Центр учбо-воїлітератури, 2011. – 144 с. 
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