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Семінар «Показники ефективної наукової діяльності науковця,
установи і країни: публікації, наукові видання, гранти»
16 березня 2018 р. відбувся семінар «Показники ефективної наукової
діяльності науковця, установи і країни: публікації, наукові видання, гранти»,
який за підтримки Міністерства освіти і науки України провела компанія
Clarivate Analytics та представники Програми імені Фулбрайта в Україні. На
семінар були запрошені вчені, бібліотекарі, редактори наукових видань,
керівників установ та підрозділів, молоді науковці та багато інших… (Інститут
педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України).
З вітальним словом виступив генеральний директор Директорату науки
МОН України Д. Чеберкус, який висвітлив питання щодо перспективи
створення Національного Фонду досліджень, реформування та атестації
діяльності науково-дослідних установ та підрозділів, можливості доступу до
баз даних платформи Web of Science у контексті «Середньострокового плану
дій уряду до 2020 року».
У програмі заходу було обговорено ряд важливих тематичних питань:
• «Класична бібліотека у перспективі сучасної науки: від точки творення
до простору можливого» – Кметь В. (канд. іст. наук, директор Наукової
бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка);
• «The structure of an academic paper and/or how to properly reference and cite
works» – Фаріон С. (стипендіат програми Фулбрайт в Україні);
• «Складові ефективної наукової діяльності і їхньої оцінки» – Тихонкова І.
(канд. біол. наук, Clarivate Analytics);
• «Львів місто чотирьох культур і їхній вплив на розвиток науки» – Лесик
Р. (д-р. фарм. наук, Медичний університет ім. Данила Галицького);
• «Що таке успішний грант і як його написати» – Васецький Є. (д-р. біол.
наук, Інститут Онкології Густава Русі, Париж, Франція);
• «The Good,the Bad and the Ugly. Наукові видання. Як не помилитися з
вибором. Та процедура відбору до Web of Science Core Collection» – Тихонкова
І. канд.. біол. наук, Clarivate Analytics).
За результатами семінару оприлюднено такі матеріали:
Програми Фулбрайта для освіти і науки (І. Бариш, заступник директора
Програми імені Фулбрайта в Україні) завантажити
Складові ефективної наукової діяльності і їхня оцінка (Тихонкова І.,
канд. біол. наук, експерт з навчання і наукометрії Clarivate
Analytics) завантажити
Що таке успішний грант і як його написати (Васецький Є., док. біол.
наук, Інститут Онкології Густава Русі, Париж, Франція) завантажити
Показники індивідуальної ефективності науковця (Борисова Т.,
заступник директора наукової бібліотеки НАУКМА) завантажити
Наукова публікація очима автора та видавця (Тихонкова І., канд. біол.
наук, експерт з навчання і наукометрії Clarivate Analytics) завантажити
The Basics of Academic Essay Writing (A. Kennet, Fulbright ETA English
Teaching Assistant Fellow 2017-2018) завантажити

