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Анотація навчальної дисципліни 

 

Підготовка аспірантів має на меті ознайомити їх із принципами побудови та 

функціонування основних науково-метричних інформаційних систем. На заняттях 

здобувачі отримують знання щодо інформаційних систем і створюють особистісні профілі 

в ORCID, Publons та Google Scholar. 

Силабус навчальної дисципліни «Наукометричні інформаційні системи» складено 

відповідно до освітньо-творчої програми підготовки доктора мистецтва та навчального 

плану; згідно з вимогами кредитно-модульної системи організації навчання. Силабус 

визначає обсяг знань здобувачів відповідно до вимог освітньо-творчої програми, 

алгоритму вивчення дисципліни «Наукометричні інформаційні системи»; необхідне 

методичне забезпечення; складові та технологію оцінювання програмних результатів 

навчання. 

Метою вивчення навчальної дисципліни є набуття практичних навичок користування 

міжнародними наукометричними інформаційними системами. 

Здобувачі мають знати сутність наукометричних баз та їх види, принципи побудови 

електронних каталогів, основні наукометричні показники. 

Здобувачі повинні вміти користуватися міжнародними та вітчизняними 

наукометричними базами даних, електронними каталогами, аналізувати результати 

пошуку інформації, наукометричні показники та інформаційні покажчики.  

 

http://num.kharkiv.ua/person/1563


Здобуті знання та уміння забезпечують формування практичних компетентностей, 

зокрема: 

ІК. Здатність визначати та розв’язувати комплексні проблеми в галузі музичного 

мистецтва; володіти методологією творчої, наукової та педагогічної діяльності; 

створювати оригінальні цілісні наукові/творчі концепції, проводити самостійне науково-

творче дослідження, результати якого відповідають вимогам новизни та актуальності, 

мають теоретичне та практичне значення. 

ЗK 01. Здатність до оволодіння науковою компетентністю та розвитку творчих 

здібностей, спрямованих на формування загальнокультурного та системного світогляду. 

ЗK 02. Здатність до абстрактного мислення, критичного аналізу та оцінки сучасних 

наукових досягнень, генерування нових ідей при вирішенні творчих дослідницьких, 

викладацьких, практичних завдань. 

ЗК 03. Здатність до саморозвитку та самовдосконалення протягом життя, 

оцінювання рівня власної фахової компетентності та підвищення професійної кваліфікації, 

адаптування до змін у професійній творчій діяльності. 

ЗК 04. Здатність працювати в міжнародному контексті та дотримуватися норм 

міжкультурної толерантності та професійної етики на основі вільного володіння  

іноземною мовою. 

СК 01. Здатність до створення інноваційної концепції   творчого продукту та 

практичного втілення на високому виконавському рівні; розробки науково-творчих 

проєктів, управління ними; укладання пропозицій щодо їхнього фінансування; реєстрації 

прав інтелектуальної власності. 

СК 03. Здатність володіти методами розв’язування спеціалізованої задачі й 

практиками інтерпретації / композиції до створення оригінального творчого  продукту в 

контексті музичної діяльності та освіти. 

СК 04.Здатність до застосування інноваційних технологій та методів, необхідних 

для розв’язання комплексних проблем у галузі музичного мистецтва, інтегрування знань з 

інших сфер гуманітаристики.СК06. Здатність дотримуватись етики досліджень, правил 

академічної доброчесності в науково-творчих дослідженнях та педагогічній діяльності. 

СК 07. Здатність використовувати сучасні науково-інформаційні технології, 

міжнародні науково-метричні бази, програмне забезпечення в процесі творчої та науково-

педагогічної діяльності; володіти комунікативною культурою. 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ: 

ПРН1. Вміння створювати концепції науково-творчих проєктів, оформлювати їх 

належним чином та з урахуванням суспільного запиту, поетапно впроваджувати 

результати роботи в мистецьку практику; налагоджувати творчо-мистецьку комунікацію. 

ПРН 2. Підвищення рівня професійної підготовки виконавців/композиторів в 

єдності наукових та мистецьких шкіл. Формування навичок розв’язання проблемних 

ситуацій у творчій, науковій та педагогічній діяльності. 

ПРН 3. Знання методології мистецтвознавства, психології та педагогіки, 

застосування усталених методів та підходів у власних наукових та / або інноваційно-

творчих проєктах, а також у власній творчій та / або педагогічній практиці.  

ПРН 4. Опанування сучасними інструментами та технологіями пошуку, обробки та 

аналізу інформації, вміння систематизувати та інтерпретувати отримані результати.  

ПРН 5. Підвищення рівня проєктної культури, вміння працювати з стейкхолдерами, 

замовниками та споживачами культурного продукту; вміння вибудовувати масмедійну 

стратегію. 

ПРН 6. Вміння презентувати отримані результати досліджень (зокрема – іноземною 

мовами), кваліфіковано відображати результати науково-творчої роботи у публікаціях. 



ПРН 7. Володіння комунікаційними та організаторськими навичками у процесі 

педагогічної та просвітницької діяльності, спрямованої на популяризацію академічного 

музичного мистецтва. 

 

Перелік тем 

 

Тема 1. Наукознавство як наука, сутність науково метричних баз та їх види. 

Тема 2. Пошукова система Google Scholar та наукометрична база даних Index Copernicus, 

Crossref. 

Тема 3. Створення особистого профілю науковця у системі ORCID. 

Тема 4.Створення особистого профілю науковця у системі Google Scholar. 

Тема 5. Наукометричні бази даних Scopus та Web of Science. 

Тема 6. Створення особистого профілю науковця у системі Publons. 

Тема 7. Електронні каталоги бази даних НБУ імені В. І. Вернадського та база даних 

«Бібліометрика української науки». 

Тема 8. Індекси УДК, ББК та авторський знак. 

Тема 9. Застосування DOI та ORCID. 

 

Форми та технології навчання 

Теоретичне лекційне навчання, практичні заняття, самостійна робота, есе. 

 

Навчальні ресурси 

Усі необхідні для вивчення навчальної дисципліни основні та додаткові матеріали 

надсилаються у відповідну групу Viber, Messenger. 

 

Система оцінювання 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для диференційованого заліку для заліку 

90–100 А Відмінно  

 

зараховано 

82–89 В 
Добре 

75–81 С 

64–74 D 
Задовільно 

60–63 Е 

 

35–59 
 

FX 

незадовільно з  

можливістю повторного складання 
не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

 

 

0–34 

 

 

F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням  

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

Критерії оцінювання знань здобувачів вищої освіти 

 

90–100 – А – відмінно: повно розкрив зміст матеріалу в обсязі, передбаченому 

програмою; виклав матеріал грамотно, у певній логічній послідовності, точно 

використовуючи педагогічну термінологію; виявив уміння ілюструвати теорію конкретними 

прикладами, застосовувати її в новій ситуації при виконанні практичного завдання; під час 



відповіді продемонстрував знання теорії раніше вивчених суміжних тем, сформованість і 

стійкість набутих умінь і навичок. 

82–89–В – добре: відповідав самостійно, без  запитань викладача; припустився однієї-

двох неточностей при висвітленні другорядних питань або неточності виправив самостійно 

після зауваження викладача. 

75–81–С – добре: відповідь містить невеликі прогалини, що не змінили її змісту та 

один-два недоліки при висвітленні основного змісту, які були виправлені після зауваження 

викладача. 

64–74–D – задовільно: неповно розкрито зміст матеріалу (зміст викладено 

фрагментарно, не завжди послідовно), але показано загальне розуміння питання і 

продемонстровано вміння, передбачені програмою дисципліни. 

60–63–Е – задовільно: допущено помилки у використанні педагогічної термінології, 

які були виправлені після кількох запитань викладача; студент не впорався із застосуванням 

теорії в новій ситуації при виконанні практичного завдання, але виконав завдання 

обов'язкового рівня складності з даної теми; при достатньому знанні теоретичного матеріалу 

вияв недостатню сформованість основних умінь і навичок. 

35–59–FX– незадовільно (із можливістю повторного складання): не розкрито 

основний зміст навчального матеріалу. 

0–34–F– незадовільно (з обов’язковим повторним вивченням дисципліни): виявлено 

незнання студентом більшої або найбільш важливої частини навчального матеріалу; 

невміння робити висновки й узагальнення; незнання визначення основних понять, законів, 

правил, основних положень теорії.  

 

Інклюзивне навчання  

Навчальна дисципліна може викладатися для більшості здобувачів вищої освіти з 

особливими освітніми потребами.  

 

Неформальна освіта  
У межах вивчення навчальної дисципліни передбачається участь здобувачів вищої освіти 

у міжнародних та вітчизняних наукових конференціях, конкурсах творчих робіт, круглих 

столах, відвідування культурно-мистецьких заходів тощо. 

 

Політика викладання дисципліни  

Викладання дисципліни відповідає вимогам «Положення ХНУМ імені 

І. П. Котляревського про академічну доброчесність» та «Кодексу академічної 

доброчесності ХНУМ імені І. П. Котляревського». 
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