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25 квітня, 2016 р. 

понеділок,  

 14:00-15:00 - Нові європейські стандарти якості наукових досліджень 
Доповідач: Кисельова Тетяна, к.ю.н., LLM (LSE), PhD (Oxon), доцент кафедри галузевих 
правових дисциплін НаУКМА, науковий дослідник (Туринський університет, Італія) 
 

1. Мотивація сучасного дослідника. 

2. Критерії якості дослідження і розподіл фінансування в європейському просторі. 

3. Наукова новизна та міждисциплінарність. 

4. Вплив поза межами науки (impact). 

5. Вимоги до публікацій і критерії якості досліджень. 

 
 

 15:00-16:00 - Розбудова іміджу науковця сучасними засобами наукової комунікації 
Доповідачі: Назаровець Сергій, кандидат наук із соціальних комунікацій, директор 
наукової бібліотеки НаУКМА, Борисова Тетяна, заступник директора з автоматизації 
наукової бібліотеки НаУКМА 

 

1. Наукометричні бази даних Web of Science та Scopus. 

2. Основні наукометричні показники. 

3. Унікальні ідентифікатори дослідників. 

4. Спеціалізовані соціальні мережі для науковців. 
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16 травня, 2016 р. 

понеділок 

 15:00-17:00 - Публікації в англомовних наукових виданнях 
Доповідач: Кисельова Тетяна, к.ю.н., LLM (LSE), PhD (Oxon), доцент кафедри галузевих 
правових дисциплін НаУКМА, науковий дослідник (Туринський університет, Італія) 
 

1. Відбір, систематизація та моніторінг літератури за напрямком дослідження. Створення 

автоматичного моніторінгу періодичних видань. 

2. Вимоги ВАК щодо зарубіжних публікацій. 

3. Вимоги англомовних журналів щодо статей. 

4. Особиста стратегія публікацій, вибір журналу і теми статті. 

5. Редакційний процес в англомовних наукових виданнях. 

6. Візуалізація результатів та впливу (impact) в англомовних наукових виданнях. 
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18 травня, 2016 р. 

середа 

 15:00-17:00 - Робота з бібліографічним менеджером Менделей (Mendeley)  
Доповідачі: Кисельова Тетяна, к.ю.н., LLM (LSE), PhD (Oxon), доцент кафедри галузевих 
правових дисциплін НаУКМА, науковий дослідник (Туринський університет, Італія), 
Назаровець Сергій, кандидат наук із соціальних комунікацій, директор наукової бібліотеки 
НаУКМА 

 
1. Організація власної бібліотеки (документів). 

2. Автоматичне створення списку посилань і бібліографії в різних форматах (вимоги ГОСТ 

та зарубіжних видань). 

3. Співпраця з іншими науковцями за допомогою соціальної мережи Менделей. 

4. Отримання метрик використання наукових документів. 

 

Партнери заходу: 

 ДОКТОРСЬКА ШКОЛА ІМЕНІ РОДИНИ ЮХИМЕНКІВ НаУКМА 
 


