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Вебінари Web of Science (українською) 
 Вебінарах, які заплановано на лютий 2021 відбудуться на платформі Webex. Всі заходи 
безкоштовні, українською. Необхідна попередня реєстрація на кожний обраний вебінар окремо. 
Для зручності слухачів вебінари ідуть у двох повторах о 10:15 та о 16:15. Оберіть зручний час, 
перейдіть за відповідним посиланням, натиснув слово Register заповніть анкету. За умови 
прослуховування більше 90 % часу надсилається електронний сертифікат учасника. 

9 лютого 2021 
Тема: Авторські профілі науковця: бонус чи тягар 
Тези: Доробок наукового працівника складається з опублікованих праць, які можуть бути 
представлені різними видами: статті, монографії, глави книг, матеріали конференцій, патенти тощо. 
Опубліковані у різних виданнях, часто під час роботи в різних установах, а інколи і під іншим 
прізвищем (якщо відбулася зміна прізвища), що унеможливлює автоматичного створення 
коректного профілю науковця. Цікавість наукової спільноти оцінюється за отриманими 
цитуваннями. Часто для первинної кваліфікаційної оцінки необхідно надати перелік публікацій та 
дані за цитуванням, а для науковця показник індексу Гірша. Формула h-index достатньо проста, але 
підрахунки проводяться за різними базами даних з різним контентом, певними особливостями 
індексації, що призводить до різних значень h-index у одного науковця. Для упорядкування колекції 
наукового доробку існує декілька авторських профілів. Про створення формування та підтримання 
у актуальному стані Publons|ResearcherID, ORCID, ResearchGate, Google Scholar: запропонований 
вебінар. Також зупинимося на складнощах, що можуть виникнути при пошуку робіт певного 
автора у Web of Science Core Collection та як їх подолати. Як оцінити науковий доробок автора. Чи 
можна вплинути на цитованість роботи? Чи може автор розмістити роботи у відкритому доступні. 
Відповіді на ваші запитання. 
Реєстрація: 

10 лютого 2021 
Тема: Хижацькі видання: розпізнати і не припуститися помилки 
Тези: Важливим етапом наукової діяльності є оприлюднення отриманих даних. З появою 
електронних видань, відкритого доступу, створення видання технічні аспекти не є досить 
складними. В деяких країнах формалізуються вимоги до видань в яких мають бути оприлюднені 
результати що виносяться на захист або отримання наукових звань. Мета цього в кращому 
представленні науковій спільності здобутків науковців. Проте часто через відсутність досвіду, 
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науковці як молоді так і з досвідом стають жертвою хижацьких видань, які з’явилися у відповідь та 
вимоги ринку, не є майданчиками для обміну досвідом а часто є або піратськими копіями знаних 
видань, або намагаються під них мімікрувати. Публікація в хижацьких виданнях це втрата 
результатів, часу, грошей і найголовніше репутації. Протягом вебінару обговоримо основні типи 
хижацьких видань, на що варто звернути увагу при доборі видання, як перевірити індексацію 
видання у наприклад Web of Science Core Collection. 
Реєстрація: 

 
11 лютого 2021 
Тема: Розширений пошук в новому інтерфейсі 
Тези: Переглянемо які нові функції з’явилися в новому інтерфейсі Web of Science у січні 2021. 
Шліфуватимемо майстерність роботи з Core Collection у новому інтерфейсі. Розширений пошук для 
вирішення більш складних пошукових задач. Аналіз, збереження, корегування отриманих даних. 
Створення і збереження звітів. Відповіді на запитання, які ви поставите в анкетах 
Реєстрація: 

 

12 лютого 2021 
Тема: Відкритий доступ та план S 
Тези: 14 лютого 2002 року було оприлюднено Будапештську ініціативу відкритого доступу, яку було 
обговорено 1–2 грудня 2001 на конференції, що організував Інститут відкритого суспільства. В 
документі міститься вже класичне визначення «відкритого доступу». Як розвивається відкритий 
доступ? Які зміни приніс він у оприлюднення і розповсюдження результатів досліджень? У вересні 
2018 cOAlition S, міжнародним консорціумом грантодавців та установ, було проголошено план S, 
який має на меті миттєвий доступ до результатів досліджень кожному і мав вступити в дію з 1 січня 
2020 але початок було відкладено на 2021. Про десять принципів плану S і готовність до них наших 
установ, а також про можливості та виклики відкритого доступу, журнали відкритого доступу та 
вартість публікації. Відповіді на ваші запитання залишені в реєстраційних анкетах. 
Реєстрація: 

 Протягом року відбуватимуться щомісячні серії «Clarivate науковцям або місце зустрічі змінити 
неможна». 
 Кожного другого четверга місяця о 16:15 гарантовано буде вебінар українською. Також з 
можливістю отримати сертифікати. Реєстрація на всі вебінари відкрито, а теми будуть 
оголошуватися за місяць. 
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11 березня 2021: https://bit.ly/2LDkMa4 
8 квітня 2021: https://bit.ly/3hXu9h9 
13 травня 2021: https://bit.ly/3nvThwy 
10 червня 2021: https://bit.ly/38rG7fH 
8 липня 2021: https://bit.ly/35qVseq 
12 серпня 2021: https://bit.ly/3i71ZQU 
9 вересня 2021: https://bit.ly/2Xt9F6w 
14 жовтня 2021: https://bit.ly/3hYu3FX 
11 листопада 2021: https://bit.ly/35u3DGW 
9 грудня 2021: https://bit.ly/38v8WrB   

ACT  TO CONNECT: КОНКУРС CIVIC 
TECH ІННОВАЦІЙ
 Це конкурс інноваційних рішень, що вирішують 
соціальні та громадські проблеми, що виникли через 
пандемію COVID-19. 
Конкурс проводиться Фондом Східна Європа за 
підтримки ЄС. 
Що я отримаю? 

• Участь у хакатоні. Ви розвинете ідею та 
отримаєте поради експертів. 

• Можливість взяти участь у акселераційній 
програмі. Ви розробите прототипи, бізнес-план та MVP та протестуєте продукт з погляду 
користувачів. 

• Можливість отримати фінансування проєкту. Переможці конкурсу розділять між собою 5 
мільйонів гривень. 

Це конкурс для команд, до складу яких можуть входити громадські активісти, розробники, 
інженери, студенти, представники малого та середнього бізнесу, державних та комунальних 
підприємств, органів місцевого самоврядування, благодійних і неурядових організацій. 
Що потрібно для участі? 

• Інноваційна ідея civic tech продукту, що допоможе вирішити проблеми, зумовлені пандемією 
COVID-19. 

• Сильна та натхненна команда. 
Як подати заявку? 
Ознайомтесь з правилами участі й заповніть онлайн-форму. 
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Детальна інформація 1 Детальна інформація 2

http://s786780033.t.en25.com/e/er?utm_campaign=EM_Webinar_Training_series_Feb_SAR_EM_Ukraine_2021&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&s=786780033&lid=10994&elqTrackId=0b04084434f741609daca579905ded20&elq=c25ff53198e6495e9bcd50c629b1d10c&elqaid=13719&elqat=1
http://s786780033.t.en25.com/e/er?utm_campaign=EM_Webinar_Training_series_Feb_SAR_EM_Ukraine_2021&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&s=786780033&lid=10993&elqTrackId=d3d1fadab7d7437a8c1e5e8857d4ea4c&elq=c25ff53198e6495e9bcd50c629b1d10c&elqaid=13719&elqat=1
http://s786780033.t.en25.com/e/er?utm_campaign=EM_Webinar_Training_series_Feb_SAR_EM_Ukraine_2021&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&s=786780033&lid=10992&elqTrackId=c43b4fc2d5d34568a65c6179f33671e6&elq=c25ff53198e6495e9bcd50c629b1d10c&elqaid=13719&elqat=1
http://s786780033.t.en25.com/e/er?utm_campaign=EM_Webinar_Training_series_Feb_SAR_EM_Ukraine_2021&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&s=786780033&lid=10991&elqTrackId=6a0147c21b9349baa11a38fe228fd5a5&elq=c25ff53198e6495e9bcd50c629b1d10c&elqaid=13719&elqat=1
http://s786780033.t.en25.com/e/er?utm_campaign=EM_Webinar_Training_series_Feb_SAR_EM_Ukraine_2021&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&s=786780033&lid=10990&elqTrackId=31d8d80be460470ba74e0882dd9e400a&elq=c25ff53198e6495e9bcd50c629b1d10c&elqaid=13719&elqat=1
http://s786780033.t.en25.com/e/er?utm_campaign=EM_Webinar_Training_series_Feb_SAR_EM_Ukraine_2021&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&s=786780033&lid=10989&elqTrackId=24c08b00c09f4c32b201dc0f178f9ba0&elq=c25ff53198e6495e9bcd50c629b1d10c&elqaid=13719&elqat=1
http://s786780033.t.en25.com/e/er?utm_campaign=EM_Webinar_Training_series_Feb_SAR_EM_Ukraine_2021&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&s=786780033&lid=10988&elqTrackId=cf75f28d8e7649009351e9d3cd5238d7&elq=c25ff53198e6495e9bcd50c629b1d10c&elqaid=13719&elqat=1
http://s786780033.t.en25.com/e/er?utm_campaign=EM_Webinar_Training_series_Feb_SAR_EM_Ukraine_2021&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&s=786780033&lid=10987&elqTrackId=bf360a6dd5c44d56bfbd59bb62ae1747&elq=c25ff53198e6495e9bcd50c629b1d10c&elqaid=13719&elqat=1
http://s786780033.t.en25.com/e/er?utm_campaign=EM_Webinar_Training_series_Feb_SAR_EM_Ukraine_2021&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&s=786780033&lid=10986&elqTrackId=16fe5d8bed99498e9c6c2bd1bf975fa1&elq=c25ff53198e6495e9bcd50c629b1d10c&elqaid=13719&elqat=1
http://s786780033.t.en25.com/e/er?utm_campaign=EM_Webinar_Training_series_Feb_SAR_EM_Ukraine_2021&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&s=786780033&lid=10985&elqTrackId=8293bb29da984abe9052ecfcfa1a3e13&elq=c25ff53198e6495e9bcd50c629b1d10c&elqaid=13719&elqat=1
https://houseofeurope.org.ua/opportunity/161?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=246919864&fbclid=IwAR1AY8sfM3LdSb3_WJusK80Gjz8atVee51vklF_Wk8f0GxWygyGyhiX5Blk#
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fhouseofeurope.org.ua%2Fopportunity%2F161%3Futm_medium%3Demail%26utm_source%3DUniSender%26utm_campaign%3D246919864%26fbclid%3DIwAR3JgRsXKIKwplN4qJ9hM_DjG5Gqfj3XeYSOp3VYfiApGfjQJRbLYoRdY_8%23&h=AT0U5z8Q-_IQVJbep3nG3pOOEhTYzqjMTnIJSRffjyhHq-vZ-tS2-NHsc0G4FsN0insOybGTsB7dVl7c7VzQbesTnI6vJ58GPmhmIm0VAphF0yn_om4NaqgfY16eBY_EUHCt0M2m_A&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT0pGiVcyVKvE597KFXsF_Tteu3jEpleHjDLZ93Pzg34vGf5tCpxKIwj_dw3AFqzoVVZ0KSeyrARhPYMtzIXep8oHuWR7-DxTXQasuY2pTf7kCJ3V8xjv6iTtQbb-vUyB8faqobZ57EbqxWPbREYNcFZ5zUQ9_7NOkw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fhouseofeurope.org.ua%2Fopportunity%2F161%3Futm_medium%3Demail%26utm_source%3DUniSender%26utm_campaign%3D246919864%26fbclid%3DIwAR2EPhFuCx3tPV8N1JHsYwB20j-QZYN8s1yoxRgnRqqyTEPi-ayUB0Ax3WQ%23&h=AT0U5z8Q-_IQVJbep3nG3pOOEhTYzqjMTnIJSRffjyhHq-vZ-tS2-NHsc0G4FsN0insOybGTsB7dVl7c7VzQbesTnI6vJ58GPmhmIm0VAphF0yn_om4NaqgfY16eBY_EUHCt0M2m_A&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT0pGiVcyVKvE597KFXsF_Tteu3jEpleHjDLZ93Pzg34vGf5tCpxKIwj_dw3AFqzoVVZ0KSeyrARhPYMtzIXep8oHuWR7-DxTXQasuY2pTf7kCJ3V8xjv6iTtQbb-vUyB8faqobZ57EbqxWPbREYNcFZ5zUQ9_7NOkw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fdocument%2Fd%2F1UCYm8t7JPNdZdJhyTPOZDvOUGGtW1jNTyS6X47cRQD0%2Fedit%3Ffbclid%3DIwAR0_31pj2VNpW0F6e5horV9BxGLBp-XlICZr2poh0vUeYjTL9xh9pOEkbUU&h=AT0vi1QANqRpk6J9PRNc7oBqYwSV7uyLFDGn0taGEOH1zuQO_e0OiAObxvjgwB0_z83q_XEoYM8Zfn1ZJfVFJ4ILq0FNLm3hkCTEJhNY3HMbdDFVvoy11pwz0gK5x8B9R4Ljz_hdjQ&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT0pGiVcyVKvE597KFXsF_Tteu3jEpleHjDLZ93Pzg34vGf5tCpxKIwj_dw3AFqzoVVZ0KSeyrARhPYMtzIXep8oHuWR7-DxTXQasuY2pTf7kCJ3V8xjv6iTtQbb-vUyB8faqobZ57EbqxWPbREYNcFZ5zUQ9_7NOkw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fa2c.in.ua%2F%3Ffbclid%3DIwAR34iEnTGUDhz_GSTVm3PcCh5i6UfijLbNuQbpt61jWRZiC6zpe2CuTsbDc%23ancor-1&h=AT0TNgv5cH3enM8O1xI8982OTYAsvF3Wf22HPVnz8ClXShUpri6RgZk2h64-HIpphYq-_dT_lTPEKL9wlUlVU917opY9ge96fkB1D1E7r82IUt4VN-XDAGSSXBemY3czH56oejosvg&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT0pGiVcyVKvE597KFXsF_Tteu3jEpleHjDLZ93Pzg34vGf5tCpxKIwj_dw3AFqzoVVZ0KSeyrARhPYMtzIXep8oHuWR7-DxTXQasuY2pTf7kCJ3V8xjv6iTtQbb-vUyB8faqobZ57EbqxWPbREYNcFZ5zUQ9_7NOkw
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Безкоштовні навчальні курси від 
Microsoft 
 Приєднуйтеся до безкоштовних навчальних курсів від 
Microsoft, на яких ви дізнаєтесь про: 
• застосування інструментів Майкрософт, що допоможуть 
урізноманітнити та збагатити навчальний досвід викладання; 

• створення зошитів для спільної роботи студентів та 
викладачів за допомогою OneNote Class Notebook; 

• навчання за допомогою хмарних інструментів; 
• найкращі функції Windows 10, які дозволять вчителю 
почуватися комфортно, використовуючи комп'ютерні пристрої в класі; 

• вивчення концепції "інклюзивної освіти" у партнерстві між Microsoft та британською благодійною 
організацією Achievement for Al; 

• створення завдань, що допомагають розвивати навички комунікації, колаборації, та 
інноваційного сприйняття. 

 Навчайтесь та підтверджуйте свої навички міжнародним сертифікатом! 
 Додатково! Складіть іспит «Microsoft Certified Educator» за спеціальною ціною — 500 грн  
(замість 1000 грн) до 1 травня 2021 року! 

Телеграм-канал «РОЗВИТОК» 
 Оперативне інформування про можливості професійного та особистісного 
розвитку здобувачів вищої освіти.  
 Долучайте студентів! 

 Анкета анонсу подій в БДПУ 
   Шановні викладачі,  використовуючи Google-форму ↓, ви можете надіслати інформацію про 
проєкт, захід чи ініціативу, яку ви організовуєте і хотіли би, щоб ця інформація була опублікована в 
Дайджесті можливостей.
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Відправити анонс!

РОЗВИТОК

Детальна інформація!

http://certify.com.ua/microsoft-certified-educator
https://forms.gle/bssBnnEvYv45sx7v5
http://www.apple.com/ru
https://t.me/growth_edu
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