
ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ
НАУКОВИХ  

ДОСЛІДЖЕНЬ

КУРС
ПРОФЕСІЙНОГО

РОЗВИТКУ



ЩО РОБИЛИ?

В И В Ч А Л И

Особливості інтерфейсу наукових профілів: Google scholar, ORCID, 

Publon, Scopus

Взаємозв’язок наукових профілів: Google scholar, ORCID, Publon, 

Scopus

Особливості оформлення списків використаних наукових джерел за 
ДСТУ 8302:2015

Особливості оформлення списків наукових за APA (American 

Psychological Association) style

Особливості подання рукописів на платформи Open journal system, 

Open conference system, Open monograph press

Проведення рецензування рукописів, поданих до публікації через
платформи Open journal system, Open conference system, Open

monograph press



Представники яких інституцій долучилися?

ВНЗ Університет 
економіки та права 

"КРОК"

Вінницький державний 
педагогічний 

університет імені 
Михайла 

Коцюбинського

Інститут хімічних 
технологій 

Східноукраїнського  
національного 

університету імені  
Володимира Даля

Кам'янець-Подільський  
національний

університет імені Івана 
Огієнка

Київський 
національний 
лінгвістичний  

університет

Київський 
національний 

університет імені  
Тараса Шевченка

Київський університет
імені Бориса Грінченка

Київський університет
права НАН України

Київський 
хореографічний  

коледж

КНЕУ імені Вадима 
Гетьмана



Представники яких інституцій долучилися?

Національна академія внутрішніх справ

Національний інститут стратегічних досліджень

Національний транспортний університет  

Національний університет ''Львівська Політехніка''

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя Навчально-
науковий інститут мистецтв імені Олександра Ростовського

Одеський національний економічний університет

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури



Представники яких інституцій долучилися?

 Східноукраїнський національний університет ім.В. Даля

 Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дм  

итра Моторного

 Таврійський національний університет ім.В.І.Вернадського

 Українська академія друкарства

 Українсько-Американський університет Конкордія

 Харківський національний педагогічний університет імені 

Г.С.Сковороди

 Харківський національний університет міського господарства ім

ені О.М. Бекетова

 Центральноукраїнський національний технічний університет





Разом: 
близько

100 людей

 У тому числі: доктори економічних, технічних, медичних,

педагогічних, психологічних, із соціальних

комунікацій, юридичних наук – 16 людей; кандидати економічних, 

психологічних, мистецьких, медичних, педагогічних, технічних, 

фізичних, філологічних. філософських, юридичних, фізико-

математичних наук - 50 людей



Як виглядатиме
документ?



КОЛИІ ЯК
можна буде  
отримати 
документ?

ВИГОТОВЛЕННЯ

І РОЗСИЛКА СВІДОЦТВ 

НОВОЮ ПОШТОЮ -

ДО 20 БЕРЕЗНЯ



ЩОДАЛІ?

Запрошуємо віртуалізуватися  

https://www.krok.edu.ua 

https://fpo.krok.edu.ua 

https://www.facebook.com/nnimod.KROK

https://www.facebook.com/groups/17895 

22681152327

Інстаграм nni_mod

Вайбер-спільнота nni_mod.PDA

https://www.krok.edu.ua/
https://fpo.krok.edu.ua/
https://www.facebook.com/nnimod.KROK
https://www.facebook.com/groups/1789522681152327


СКОРО!
16-30 березня 2021 року


