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Статус дисципліни Вибіркова дисципліна циклу 

професійної підготовки 

Мова викладання Українська 

Рік підготовки 2-й 

Семестр 3-й, 4-й 

Форма навчання Денна/заочна 

Обсяг Денна Заочна 

Кількість кредитів 

2 2 

Загальна кількість годин 

60 60 

Лекції 

2 год 2 год 

Практичні заняття 

8 год 8 год 

Лабораторні заняття 

- - 

Самостійна робота 

50 год 50 год 

Вид контролю Залік 

Мета навчальної 

дисципліни 

Формування в аспірантів 

компетентностей з наукових основ 

інформатизації освіти та їх реалізації у 

науково-освітній та науково-

дослідницькій діяльності. 

Мета досягається через опанування 

аспірантами теоретичними знаннями та 

навичками, необхідними для 

практичної організації робіт із 

використання наукових електронних 

бібліотек та журналів; формування 

вмінь і навичок використовувати 

цифрові технології й системи наукової 

електронної комунікації для 

проведення сучасних наукових 

досліджень та застосувати їх в 

науковій і професійній діяльності. 
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Очікувані результати 

навчання 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант 

повинен: 

- знати теоретичні та організаційні основи наукометрії, 

електронних бібліотек, наукометричних систем і показників, 

баз даних;  

- знати міжнародні та вітчизняні наукометричні системи і бази 

даних: Scopus, Web of Science, Ranking Web of Research 

Centers, Index Copernicus, DOAJ, Springer, РІНЦ, Google 

Scholar, «Бібліометрика української науки», «Український 

індекс наукового цитування», «Наукова періодика України» та 

ін.; 

- знати наукометричні показники, зокрема індекс Хірша, або 

h-індекс, індекс, поняття цитування, імпакт-фактор (ІФ або 

IF), український індекс наукового цитування (УІНЦ); 

- знати зміст понять «електронний журнал», «електронне 

наукове фахове видання», «електронні відкриті журнальні 

системи», «метадані», «плагіат», «самоплагіат»; 

- знати інтерфейс та функціональні можливості програмної 

платформи Open Journal Systems для підтримування 

електронних наукових фахових видань. 

Компетентності здобувачів виявляються у їх здатності: 

- використовувати реєстраційні, навігаційні, пошукові сервіси 

наукових електронних бібліотек та вносити власні ресурси до 

сховища, користуватися статистичними сервісами електронної 

бібліотеки; 

- створювати та підтримувати авторські профілі в 

міжнародному реєстрі учених ORCID, Publons, Google Scholar, 

у науково-педагогічній діяльності;  

- здійснювати пошук публікацій у професійних наукових 

мережах за темою власних досліджень; 

- працювати із ресурсами міжнародних наукометричних баз 

даних Scopus та Web of Science з метою пошуку наукових 

джерел та вибору видання для публікування результатів 

власних наукових розвідок; 

- створювати персональний профіль користувача, подавати 

рукописи в редакцію, провадити всі етапи редакційно-

видавничого процесу та взаємодіяти з редакційною групою за 

допомогою програмної платформи Open Journal Systems. 

Тематичний план навчальної 

дисципліни 

Змістовий модуль 1. Наукова електронна комунікація в 

цифрову епоху 

Тема 1. Теорія наукової комунікації як методологічна основа 

розвитку електронних бібліотек. Мета, завдання, 

функціональні можливості сучасних електронних бібліотек. 

Тема 2. Сервіси наукових електронних бібліотек. Опис 

депозиту та внесення ресурсу до сховища. Статистика 

електронних бібліотек на платформі EPrints. 

Тема 3. Наукометрія. 

Тема 4. Бази даних у науковій комунікації. 

Тема 5. Наукометричні показники і міжнародні платформи. 

Тема 6. Відкриті системи ідентифікування дослідників. 

Змістовий модуль 2. ІКТ для підготовки і подання наукових 

статей до друку 

Тема 1. Вітчизняні та закордонні стандарти оформлення 

пристатейних списків наукових джерел. Автоматизоване 

генерування бібліографічних описів за допомогою онлайн 



  

ресурсів. 

Тема 2. Транслітерація. Онлайн ресурси транслітерації 

української та російської мов. 

Тема 3. Проблема плагіату. Види плагіату в науці. Програмні 

засоби перевірки текстів на збіг. Особливості перевірки 

наукових робіт на наявність плагіату. 

Тема 4. Етапи редакційно-видавничого процесу. Робота 

Автора в електронній відкритій журнальній системі Open 

Journal Systems. 

Методи навчання Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної 

діяльності: 

1) За джерелом інформації:  

- Словесні: лекція (традиційна, проблемна) із застосуванням 

комп’ютерних інформаційних технологій, практичні роботи, 

пояснення, розповідь, бесіда.  

- Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.  

- Практичні: вправи та завдання. 

2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: 

індуктивні, дедуктивні, аналітичні, синтетичні. 

3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, 

пошукові, дослідницькі. 

4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під 

керівництвом викладача; виконання практичних завдань. 

Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації 

навчально-пізнавальної діяльності: 

1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні 

дискусії; створення ситуації пізнавальної новизни; створення 

ситуацій зацікавленості (метод цікавих аналогій тощо). 

Методи контролю Методи усного контролю: індивідуальне та фронтальне 

опитування. 

Методи письмового контролю: модульне анкетування і 

тестування. 

Методи комп’ютерного контролю: виконання практичних 

завдань, подання статті до публікації в журналі на базі 

електронної відкритої журнальної системи Open Journal 

Systems. 

Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої 

знання, самоаналіз. 

Система оцінювання аспірантів 

Види навчальної роботи 
Максимальна кількість 

балів 

Практичні роботи 50 

Самостійна робота 40  

Залік 10 

Максимальна кількість балів 100 

Сумарний результат у балах складає: 

60 і більше балів – зараховано 

59 і менше балів – не зараховано 

Політика навчальної 

дисципліни 

 

Академічна 

доброчесність 

Аспірантам надається тимчасовий 

доступ до ресурсу Unicheck для 

перевірки підготовлених у ході 

навчання статей на наявність 



  

неправомірних текстових запозичень.  

Пропуски занять Пакет навчальних матеріалів 

надсилається слухачам. Аспірант, що 

пропустив заняття, повинен виконати 

всі практичні завдання та відповісти на 

питання вхідної та фінальної анкет. 

Результати необхідно надіслати 

викладачу на перевірку протягом 

тижня. 

Виконання завдань 

пізніше 

встановленого 

терміну 

Якщо виконані завдання надіслані 

викладачу пізніше встановленого 

терміну, знімаються бали з розрахунку 

2 бали за 1 прострочений тиждень. 

Додаткові бали Додаткові бали нараховуються за 

самостійну роботу. 

Дотримання правил 

безпеки 

Аспірант повинен дотримуватися 

правил безпеки при користуванні 

технічними засобами навчання; правил 

безпеки в мережі Інтернет. 

Інформаційно-методичне та 

матеріально-технічне 

забезпечення 

Інформаційно-методичне забезпечення викладання навчальної 

дисципліни забезпечується сучасними технічними засобами 

навчання, які побудовані на інформаційно-комунікаційних 

технологіях (комп’ютер, мультимедійний проектор, 

інтерактивна дошка SMART Board). 

На заняттях і на самостійній роботі використовуються 

методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни, ресурси 

Електронної бібліотеки НАПН України, джерела Інтернет, 

інформаційно-методичні матеріали Інституту інформаційних 

технологій і засобів навчання НАПН України. 

Рекомендована література 

 

Базова 

Монографії 

1. Лупаренко Л. А. Теорія і досвід використання електронних відкритих журнальних систем 

: монографія. Київ : Компринт, 2019. 195 с. URL: https://lib.iitta.gov.ua/720375/ 

Посібники та методичні рекомендації 

2. Інформаційно-аналітична підтримка педагогічних досліджень на основі електронних 

систем відкритого доступу : посібник / Іванова С. М. та ін.. Київ : Компринт, 2019. 208 с. 

URL: https://core.ac.uk/download/pdf/287724423.pdf 

3. Лупаренко Л. А. Електронні відкриті журнальні системи в науково-педагогічних 

дослідженнях : навчально-методичний посібник. Київ : Компринт, 2019. 311 с. URL: 

https://lib.iitta.gov.ua/717033/ 

4. Новицька Т. Л., Іванова С. М.  Рекомендації для користувачів щодо внесення 

інформаційних ресурсів до Електронної бібліотеки НАПН України. Київ : ІІТЗН НАПН 

України, 2017. 14 с. URL: https://lib.iitta.gov.ua/708197/ 

5. Новицька Т. Л. Використання статистичного модуля IRStats2 : методичні рекомендації / 

за наук. ред. С. М. Іванової. Київ : ІІТЗН НАПН України, 2016. 35 с. URL: 

https://lib.iitta.gov.ua/705245/ 

Статті  

6. Лупаренко Л. А. Добір електронних відкритих журнальних систем для наукових видань з 

освітніх досліджень. Інформаційні технології і засоби навчання. 2017. Т. 60. № 4. С. 324-

343. URL: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1835.  

7. Лупаренко Л. А. Критерії та показники ефективності застосування електронних 

відкритих журнальних систем у науково-педагогічних дослідженнях. Інформаційні 

https://lib.iitta.gov.ua/720375/
https://core.ac.uk/download/pdf/287724423.pdf
https://lib.iitta.gov.ua/717033/
https://lib.iitta.gov.ua/708197/
https://lib.iitta.gov.ua/705245/
http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1835


  

технології в освіті. 2018. Т. 34. № 1. С. 89-117. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/itvo_2018_1_9 

8. Спірін О. М., Лупаренко Л. А., Новицький О. В. Процедура впровадження електронного 

наукового журналу з використанням програмної платформи Open Journal Systems, 

Інформаційні технології в освіті. 2017. Т. 32. № 3. С. 40-60. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/itvo_2017_3_5 

9. Спірін О. М., Лупаренко Л. А. Досвід використання програмної платформи Open Journal 

Systems для інформаційної підтримки науково-освітньої діяльності. Інформаційні 

технології і засоби навчання. 2017. Т. 61. № 5. С. 196–218. URL: 

http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1910. 

10. Спірін О. М., Яцишин А. В., Іванова С. М., Кільченко А. В., Лупаренко Л. А. 

Використання електронних систем відкритого доступу для інформаційно-аналітичної 

підтримки педагогічних досліджень. Інформаційні технології і засоби навчання. 2016. Т. 

55. №5. С. 136–174. URL: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1501. 

11. Яцишин А. В., Іванова С. М., Кільченко А. В. Загальні підходи до використання 

відкритих електронних науково-освітніх систем у науково-дослідній діяльності. Наукова 

молодь-2018 : зб. матер. V Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених, м. Київ, 16 лист. 

2018 р. Київ : ІІТЗН НАПН України, 2018. URL: 

http://conf.iitlt.gov.ua/Conference.php?h_id=16 

12. Luparenko L. The Use of Electronic Open Journal Systems in Scientific and Pedagogic Research : 

Results of Experiment, Proceedings of the 16th International Conference on ICT in Education, 

Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. 2020. 

Vol. 2. P. 1113–1128. (Scopus) URL: http://ceur-ws.org/Vol-2732/20201113.pdf 

 

Додаткова 

13. Електронна бібліотека України. Наука і освіта. URL: https://uateka.com/uk/article/science 

14. Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника. URL: 

http://www.lsl.lviv.ua/index.php/uk/resursi-ifondi/elektronni-resursy/ 

15. Наукова бібліотека ДВНЗ «Ужгородський національний університет». URL: 

http://www.lib.uzhnu.edu.ua/ 

16. Наукова бібліотека Національного університету «Києво-Могилянська академія». URL: 

https://library.ukma.edu.ua/ 

 
Інформаційні ресурси 

1. https://lib.iitta.gov.ua/ 

2. https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/index 

3. http://www.nbuviap.gov.ua/bpnu/ 

4. http://www.lib.uzhnu.edu.ua/ 

5. https://library.ukma.edu.ua/ 

6. http://www.lsl.lviv.ua/index.php/uk/resursi-ifondi/elektronni-resursy/ 

7. eprints.zu.edu.ua 

8. https://scholar.google.com.ua 

9. https://orcid.org/ 

10. https://publons.com/about/home 

11. http:// www.scopus.com 

12. https://unicheck.com/uk-ua 

13. https://www.etxt.ru/antiplagiat/ 

14. https://translit.cc/ 

15. http://translit.net 

16. http://www.slovnyk.ua/services/translit.php 

17. http://ukrlit.org/transliteratsiia 

18. http://translit.kh.ua 

19. https://vak.in.ua/ 

20. https://www.citethisforme.com/ 

21. http://www.bibme.org 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=itvo_2018_1_9
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=itvo_2017_3_5
http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1910
http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1501
http://conf.iitlt.gov.ua/Conference.php?h_id=16
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Навчальні е-курси за тематикою навчальної дисципліни  

Наукова комунікація в цифрову епоху:  

https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:UKMA+SCDA101+2020_T1/about 

Advanced Writing: 
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Писательское мастерство в научной сфере: 
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How to Write and Publish a Scientific Paper (Project-Centered Course): 

https://ru.coursera.org/learn/how-to-write-a-scientific-paper 
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інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. 
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