
КОНФЕРЕНЦІЇ, КОНТУРСИ, ГРАНТИ, ВЕБІНАРИ за 2020 р. 

16 - 18 грудня 2020 в м. Osaka (Японія) відбудеться 10th International Conference on Environment 

Science and Biotechnology (ICESB 2020). Кінцевий термін подачі тез - 05.08.2020. 

16-18 грудня 2020 року в м. Талін, Естонія, відбудеться I Межнародна науково-практична 

конференція «SCIENCE, EDUCATION, INNOVATION: TOPICAL ISSUES AND MODERN 

ASPECTS». Форма участі: заочна. Прийом робіт - до 16.12.2020р. 

14 - 18 грудня 2020 в м. Singapore (Сингапур) відбудеться WORLD AQUACULTURE 2020 

Conference. Кінцевий термін подачі тез - 03.08.2020. 

27-29 листопада 2020 року в м. Sanya (Китай) відбудеться International Conference on Ecosystems 

and Climate Change (CECC 2020). Кінцевий термін подачі тез – 27.10.2020р. 

22-24 листопада 2020 року у м. Київ відбудеться заочна-інтернет конференція - III Міжнародна 

науково-практична конференція «PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 

DEVELOPMENT».  Кінцевий термін подання матеріалів – 21.11.2020 р. 

4 – 6 листопада 2020 року у м. Дніпро відбудеться Четверта Всеукраїнська науково-практична 

конференція з міжнародною участю «Теорія та практика сучасної морфології». Кінцевий термін 

реєстрації та подачі тез – 20.09.2020р. 

27-29 жовтня 2020 року Інститут рибного господарства Національної академії аграрних наук 

України запрошує до участі у II Міжнародній науково-практичній конференції «СУЧАСНІ 

ПРОБЛЕМИ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ БІОРЕСУРСІВ», що відбудеться 

у Києві. Приймання заявок на участь та матеріалів – до 20.10.2020 року. 

27-30 жовтня 2020  в м. Barcelona (Іспанія) відбудеться «Global Engineering and Applied Sciences 

Conference» (GEASC 2020). Тема конференції “Environmental Toxicology and Sustainable 

Environment". Кінцевий термін подачі тез - 27.06.2020p. 

Tokyo, Japan is all “World Aquaculture and Fisheries Conference” (WAC 2020). DATE CHANGE on 

October 26-27, 2020. WAC 2020 is based on the theme “Sustainable Aquaculture: Challenges and 

Strategies”. 

22-23 жовтня 2020 р. в онлайн режимі на платформі Zoom буде проведено ІІІ-ю Міжнародну 

науково-практичну конференцію “Екологічні проблеми навколишнього середовища та 

раціонального природокористування в контексті сталого розвитку” до дня пам’яті доктора 

сільськогосподарських наук, професора Пилипенко Ю. В. Кінцевий термін подачі тез - 

10.10.2020р. 

IV Міжнародна науково-практична конференція “Integration of scientific bases into practice”, 12-16 

жовтня 2020 р., Стокгольм, Швеція . Кінцевий термін подання тез – 10.10.2020р. 

22 – 25 вересня 2020 року у м. Івано-Франківську на базі кафедри біології та екології ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» відбудеться Міжнародна 

конференція молодих учених «Актуальні проблеми ботаніки та екології». Кінцевий термін 

реєстрації та подачі тез – 31.07.2020р. 

21-24 вересня 2020 р. International Science Group  запрошує Вас взяти участь в I Міжнародній 

науково-практичній конференції "Topical aspects of modern science and practice"Topical aspects of 

modern science and practice" Франкфурт-на-Майні, Німеччина. Кінцевий термін подання тез – 

19.09.2020р. 

http://www.icesb.org/
http://hydrobio.kiev.ua/images/konf_Tallin_2020.pdf
http://hydrobio.kiev.ua/images/konf_Tallin_2020.pdf
https://www.was.org/meeting/code/WA2020
http://hydrobio.kiev.ua/images/Konf_CECC_2020.pdf
http://hydrobio.kiev.ua/images/konf_Sci_conf_2020.pdf
http://hydrobio.kiev.ua/images/konf_Sci_conf_2020.pdf
http://hydrobio.kiev.ua/images/konf_morfology_2020.pdf
http://hydrobio.kiev.ua/images/konf_if_2020.pdf
http://hydrobio.kiev.ua/images/konf_if_2020.pdf
http://geasc-conf.org/single_page.php?id=9
https://www.worldaquacultureconference.com/
http://hydrobio.kiev.ua/images/konf_Kherson_Zoom_2020.pdf
http://hydrobio.kiev.ua/images/konf_Kherson_Zoom_2020.pdf
https://isg-konf.com/uk/integration-of-scientific-bases-into-practice-ua/
http://hydrobio.kiev.ua/images/konf_Frankivsk_2020_1.pdf
https://isg-konf.com/uk/topical-aspects-of-modern-science-and-practice-ua/?utm_source=eSputnik-promo&utm_medium=email&utm_campaign=Zaproshennja_na_m%D1%96zhnarodnu_konferenc%D1%96ju_v_N%D1%96mechchin%D1%96.&utm_content=780234624
https://isg-konf.com/uk/topical-aspects-of-modern-science-and-practice-ua/?utm_source=eSputnik-promo&utm_medium=email&utm_campaign=Zaproshennja_na_m%D1%96zhnarodnu_konferenc%D1%96ju_v_N%D1%96mechchin%D1%96.&utm_content=780234624


ESOF2020 перенесено на 2-6 вересня 2020р. та відбудеться в м. Трієст (Італія). 9-й Відкритий 

форум EuroScience (ESOF) – загальноєвропейська наукова конференція, присвячена 

дослідженням та останнім досягненням і відкриттям у галузі природничих, гуманітарних та 

соціальних наук та дискусії щодо подальших шляхів розвитку науки та інновацій. 

26-28 серпня 2020 р. в м.Оттава (Канада) відбудеться IV Міжнародна науково-практична 

конференція "SCIENTIFIC RESEARCH IN XXI CENTURY". Форма участі – заочна. Прийом 

робіт – до 26.08.2020р. 

15-16 серпня 2020 року у м. Львів  відбудеться ІІ Міжнародна науково-практична конференція 

"Проблеми та перспективи сучасної науки та освіти". Форма участі – дистанційна. Прийом 

матеріалів до 16.08.2020р. 

27-28 липня 2020 року у м. Київ відбудеться ІV Міжнародна науково-практична конференція 

«Наука та інновації» (публікація в науковому журналі). Кінцевий термін подання статті – до 28 

липня 2020р. 

22-24 липня 2020 в м. Jeju (Корея) відбудеться 9th International Conference on Environment, Energy 

and Biotechnology (ICEEB 2020). Кінцевий термін подачі тез - 05.06.2020. 

З 29 червня по 10 липня 2020 року Одеській Національний Університет імені І.І. Мечникова, 

кафедра мікробіології вірусології та біотехнології, біотехнологічний науково-навчальний центр 

запрошує молодих вчених, що працюють у галузі біології, біотехнології та біомедицини до участі 

у роботі XV літньої школи,  а також у англомовній науковій конференції молодих вчених яка 

буде відбуватися у її рамках. Формат проведення школи та конференції - онлайн. Строк подачі 

заявок на участь до 26.06.2020p. 

28-30 червня 2020 року в Будапешті, Угорщина, відбудеться 11th International Conference on 

Environmental Engineering and Applications (ICEEA 2020). Подання заявки – до 20.04.2020р. 

03-05 червня 2020 р. у м. Житомир відбудеться науково-практична конференція «ВОДНІ І 

НАЗЕМНІ ЕКОСИСТЕМИ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЇХ БІОРІЗНОМАНІТТЯ - 2020». Кінцевий термін 

подання заявки й матеріалів на участь у конференції – 25.05.2020 року. 

29 травня 2020 року в м. Маріуполь відбудеться  Всеукраїнська науково-практична заочнв 

конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Еколоґія, природокористування та 

охорона навколишнього середовища: прикладні аспекти». Останній термін подання тез – 

28.05.2020р. 

21-22 травня 2020 р. відбудеться  ХХІ Міжнародна науково-практична конференція «Екологія. 

Людина. Суспільство»  в Національному технічному університеті України «КПІ ім. Ігоря 

Сікорського». 

14-15 травня 2020 р. в Інституті екології Карпат НАНУ (м. Львів) відбудеться  Міжнародна 

наукова конференція «ПРОБЛЕМИ УНИКНЕННЯ ВТРАТ БІОРІЗНОМАНІТТЯ УКРАЇНСЬКИХ 

КАРПАТ»,  присвячена 100-річчю від дня народження професора Костянтина Малиновського. 

Останній термін подання заявки й матеріалів на участь у конференції – 30.03.2020р. 

23–25 квітня 2020 р. на базі хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного 

педагогічного університету ім. В. Гнатюка відбудеться Міжнародна науково-практична 

конференція «TERNOPIL BIOSCIENCE – 2020», присвячена 80-річчю хіміко-біологічного 

факультету. Кінцевий термін подачі тез – 20.03.2020р. У зв'язку з карантином, проведення 

конференції відбудеться онлайн 22.05.2020р. 
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23-24 квітня 2020 року в Інституті біохімії ім. О.В. Палладіна НАН відбудеться наукова 

Конференція-конкурс молодих вчених «Актуальні проблеми біохімії та біотехнології – 

2020». Кінцевий термін подачі тез – 01.04.2020р. Організаційний комітет змушений відкласти 

проведення Конференції у зв'язку з епідеміологічною ситуцією до того часу, коли хвиля 

захворюваності не загрожуватиме здоров'ю учасників.  

25-27 березня 2020 року в м. Дніпро відбудеться ІІІ Міжнародна практична конференція 

«Проблеми функціонування та підвищення біопродуктивності водних екосистем». Кінцевий 

термін подачі тез – 10.03.2020р. 

У зв'язку з карантином, проведення конференції переноситься. 27 березня 2020 року у Києві 

відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференція «Захист та охорона біорізноманіття 

України», за ініціативи БО “БФ “Фонду захисту біорізноманіття України”. Кінцевий термін 

подання заявки та матеріалів для участі в конференції – 15.02.2020р. 

25 – 26 березня 2020 року в Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України (м. Київ, вул. 

Терещенківська, 2) відбудеться ІV Міжнародна конференція «Класифікація рослинності та 

біотопів України». Кінцевий термін подання заявок для участі в конференції – 10.02.2020р. 

21-23 березня 2020 року відбудеться XІ Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Біологічні дослідження – 2020» 

НАН України оголосила Конкурс на здобуття грантів НАН України дослідницьким 

лабораторіям/групам молодих вчених НАН України для проведення досліджень за 

пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки у 2021-2022 рр. Комісія по роботі з науковою 

молоддю НАН України продовжить прийом матеріалів на зазначений конкурс до 

24.12.2020р. включно. 

НАН України оголошує конкурс на здобуття «Премій для молодих учених і студентів вищих 

навчальних закладів» за кращі наукові роботи в галузі природничих, технічних і 

соціогуманітарних наук. Граничний термін подання роботи – 15.12.2020 р.   

НАН України оголошує конкурс на здобуття Золотої медалі імені В.І.Вернадського Національної 

академії наук України у 2020 році з метою відзначення вчених за видатні досягнення в галузі 

природничих, технічних та соціогуманітарних наук. Граничний термін подання пропозиції -

12.11.2020р. 

МОН України оголошено конкурсний відбір претендентів на здобуття державних іменних 

стипендії найкращим молодим вченим для увічнення подій Революції Гідності та вшанування 

подвигу Героїв України – Героїв Небесної Сотні». Матеріали щодо претендентів на здобуття 

Стипендії необхідно подати до Директорату науки та інновацій МОН України до 4 листопада 

2020 р. 

НАН України оголошує конкурс на здобуття «Премій імені видатних учених України». 

Граничний термін подання роботи на конкурс - 01.11.2020р.  

НАН України оголошено конкурс науково-технічних проєктів установ НАН України для їх 

фінансування у 2021 р. Кінцевий термін подання  запитів -16.10.2020р. 

Президія НАН України оголошує з 1 вересня 2020 р. конкурси на здобуття стипендій Президента 

України для молодих вчених і стипендій НАН України для молодих вчених. Матеріали 

надсилаються поштою або подаються особисто кандидатом до відповідного відділення НАН 

України до 20 вересня 2020 р. 
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Ідентифікаційний комітет Національного фонду досліджень України оголошує конкурс щодо 

обрання на вакантні місця членів Наукової ради Національного фонду досліджень України. 

Кінцева дата подання документів для участі у конкурсі - 14.09.2020р. 

Міністерство освіти і науки України, Міністерство Європи та закордонних справ Франції, 

Міністерство вищої освіти, досліджень та інновацій Франції оголосили конкурс спільних 

українсько-французьких науково-дослідних проєктів на 2021-2022 роки. Прийом заявок 

продовжено до 17.08.2020 p. 

Почався конкурс на отримання Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і 

впровадження інноваційних технологій за 2020 рік. Подання відповідного клопотання до 

01.08.2020. 

Продовжено прийом заяв на участь у 3-ому сезоні української премії L'Oréal – UNESCO «Для 

жінок у науці»  до 17 липня 2020р. 

Національна академія наук (НАН) України та Польська академія наук (ПАН) оголошують 

спільний конкурс українсько-польських проектів на 2021–2023рр. Заявки для участі у конкурсі 

приймаються до 30.06.2020р. 

Українським молодим вченим пропонують податися на участь у стипендіальній програмі 

Міжнародного фонду Мацумае (Японія). 

Міністерство освіти і науки України та Державний комітет з науки і технологій Республіки 

Білорусь оголосили конкурс спільних українсько-білоруських науково-дослідних проєктів на 

2021-2022 роки. Прийом заявок - до 30.06.2020. 

Національний фонд досліджень (НФД) України оголосив конкурси проєктів  із виконання 

наукових досліджень і розробок:  «Наука для безпеки людини та суспільства» (термін подання 

заявок із 15.05. до 15.06.2020) та  конкурс «Підтримка досліджень провідних та молодих учених» 

(термін подання заявок з 21.05. до 26.06.2020). 

МОН України та Федеральне Міністерство науки, досліджень і економіки Республіки Австрія та 

Австрійське Агентство міжнародного співробітництва в галузі освіти та досліджень оголосили 

конкурс спільних українсько-австрійських науково-дослідних проєктів на 2021-2022рр. Проєкти 

приймають до 29.05.2020р. 

МОН України та Міністерство освіти, молоді та спорту Чеської Республіки оголосили конкурс 

спільних українсько-чеських науково-дослідних проєктів на 2021-2022рр. Заявки приймають до 

25.05.2020р. 

Міністерство освіти і науки України та Державне агентство з розвитку освіти Латвійської 

Республіки оголосили конкурс українсько-латвійських науково-дослідних проєктів на 2021-2022 

роки. Кінцевий термін подачі заявок – 18.05.2020р. 

Національне агентство академічних обмінів (пол. абревіатура NAWA) запрошує науковців із 

закордону на стажування в Польщі в рамках Програми імені Станіслава Уляма. Прийом заявок - 

до 15.04.2020р. 

Оголошується конкурс наукових проектів за Цільовою комплексною міждисциплінарною 

програмою наукових досліджень НАН України з проблем сталого розвитку та раціонального 

природокористування в умовах глобальних змін навколишнього середовища на 2020-2024 роки. 

Термін подання запиту – з 26.02.2020 до 27.03.2020. 

http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Announcements/Pages/View.aspx?MessageID=6445
https://mon.gov.ua/ua/news/startuvav-konkurs-ukrayinsko-francuzkih-naukovo-doslidnih-proyektiv-na-2021-2022-rr-dedlajn-podachi-zayavok-15-lipnya
https://mon.gov.ua/ua/news/startuvav-konkurs-ukrayinsko-francuzkih-naukovo-doslidnih-proyektiv-na-2021-2022-rr-dedlajn-podachi-zayavok-15-lipnya
http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=6564
http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=6564
http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=6564
http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=6564
http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=6564
http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=6564
http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=6226
http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=6226
http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=6187
https://mon.gov.ua/ua/news/ukrayinskih-molodih-vchenih-zaproshuyut-provoditi-doslidzhennya-u-vishah-yaponiyi
https://mon.gov.ua/ua/news/ukrayinskih-molodih-vchenih-zaproshuyut-provoditi-doslidzhennya-u-vishah-yaponiyi
https://mon.gov.ua/ua/news/vidkrito-konkurs-ukrayinsko-biloruskih-naukovo-doslidnih-proyektiv-na-2021-2022-roki-dedlajn-podachi-zayavok-30-chervnya
https://mon.gov.ua/ua/news/vidkrito-konkurs-ukrayinsko-biloruskih-naukovo-doslidnih-proyektiv-na-2021-2022-roki-dedlajn-podachi-zayavok-30-chervnya
https://nrfu.org.ua/news/konkursy-naczionalnogo-fondu-doslidzhen-ukrayiny-startuyut-u-travni/
http://hydrobio.kiev.ua/images/NFD_konkurs_1.pdf
http://hydrobio.kiev.ua/images/NFD_konkurs_2.pdf
https://mon.gov.ua/ua/news/startuvav-konkurs-ukrayinsko-avstrijskih-naukovih-proyektiv-na-2021-2022-roki-zayavki-prijmayut-do-27-kvitnya
https://mon.gov.ua/ua/news/startuvav-konkurs-ukrayinsko-cheskih-naukovo-doslidnih-proyektiv-na-2021-2022-roki-zayavki-prijmayut-do-25-travnya
https://mon.gov.ua/ua/news/startuvav-konkurs-ukrayinsko-cheskih-naukovo-doslidnih-proyektiv-na-2021-2022-roki-zayavki-prijmayut-do-25-travnya
https://mon.gov.ua/ua/news/pochavsya-konkurs-ukrayinsko-latvijskih-naukovo-doslidnih-proyektiv-na-2021-2022-roki-dedlajn-podachi-zayavok-18-travnya
http://www.monitor-press.com/ua/responsive/8120-24914.html
http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=6144


Конкурс на здобуття стипендій Кабінету Міністрів України для молодих учених.  Доробок 

кандидидатів у стипендіати КМУ оцінюватиметься згідно критеріїв, затверджених наказом МОН 

№ 835 від  25.07.2012 (додаток). Прийом документів триває до 10.03.2020 р. 

Оголошується конкурс наукових проектів за Цільовою програмою фундаментальних досліджень 

НАН України «ПЕРСПЕКТИВНІ ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІННОВАЦІЙНІ 

РОЗРОБКИ НАНОМАТЕРІАЛІВ І НАНОТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПОТРЕБ ПРОМИСЛОВОСТІ, 

ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА» на 2020–2024 рр. Термін подання 

запиту – з 04.02.2020 до 05.03.2020. 

Оголошується конкурс проектів за цільовою програмою наукових досліджень НАН України 

“ГЕНОМНІ, МОЛЕКУЛЯРНІ ТА КЛІТИННІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ 

БІОТЕХНОЛОГІЙ” на 2020-2024 рр. Термін подання запиту – з 03.02.2020 до 04.03.2020. 

Програма для проведення досліджень в університетах, наукових та дослідницьких інституціях 

США «Fulbright Visiting Scholar Program» на період від трьох до дев'яти місяців. Кінцевий термін 

подання документів – 15.10.2020р. 

Вебінари: 

Вебінари від Clarivate по оновленому сайту Web of Science. Реєстрацію відкрито. Трансляція 

проходитиме в Webex. Передбачено сертифікат учасника за кожну тему окремо, тим хто 

прослухає більше 90% вебінару.  

1 грудня  Робота у новій Web of Science Core Collection. Реєстрація  

3 грудня  Journal Citation Reports. Реєстрація   

7 грудня  Світ наукових видань. Реєстрація   

8 грудня  Новий інтерфейс Web of Science. Реєстрація  

 

 

Протягом грудня  45 хвилинні вебінари від компанії Clarivate російською мовою (для 11 країн): 

01.12.2020, тема: Вступление в наукометрию.6:00–6:45 Реєстрація 1 9:00–9:45 Реєстрація 2 

12:00–12:45 Реєстрація 3     

03.12.2020, тема: Поиск в пристатейной литературе: доступные сокровища Web of Science 

6:00–6:45 Реєстрація 1 9:00–9:45 Реєстрація 2 12:00–12:45 Реєстрація 3    

07.12.2020, тема: Подобрать журнал для публикации и не ошибиться с выбором 6:00–6:45 

Реєстрація 1 9:00–9:45 Реєстрація 2 12:00–12:45 Реєстрація 3     

08.12.2020, тема: Web of Science: новый интерфейс, новые возможности, новые функции 

6:00–6:45 Реєстрація 1 9:00–9:45 Реєстрація 2 12:00–12:45 Реєстрація 3  

 

 

Науково-навчальний центр компанії «Наукові Публікації – Publ.Science» проводитиме цикл 

вебінарів. Участь безоплатна, попередня реєстрація обов’язкова,  після проходження 4-5 

вебінарів вчений отримає сертифікат.  

30.11.2020 - Базис наукометрії. Що? Кому? Навіщо? 

01.12.2020 - Головні метрики сучасної науки. 

02.12.2020 - Основи Scopus. Проблематика самостійної публікації. 

03.12.2020 - Основи Web of Science. Проблематика самостійної публікації 

04.12.2020 - Тонкощі наукового консалтингу. Як економити час під час публікації? 

 

19 листопада 2020 року МОН  та Google Україна проведуть онлайн-семінар для науковців, на 

якому розкажуть про застосування інструментів Google у сфері наукових досліджень та 

публікацій. Навчання почнеться о 14:00. 

http://hydrobio.kiev.ua/images/Konc_styp_KMU_2020.pdf
http://hydrobio.kiev.ua/images/Krynerii_KMU.pdf
http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=6038
http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=6038
http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=6038
http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=6033
http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=6033
http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/37/scholar.html
https://bit.ly/2H2gQxJ
https://bit.ly/38LaGxq
https://bit.ly/3f03zlQ
https://bit.ly/38JWOna
https://bit.ly/3julcLf
https://bit.ly/2JbCzEj
https://bit.ly/2JbCzEj
https://bit.ly/3dXJsV4
https://bit.ly/34wMuwj
https://bit.ly/37LDFki
https://bit.ly/34ufAfS
https://bit.ly/34ufAfS
https://bit.ly/3dXcQe4
https://bit.ly/2HBFmpG
https://bit.ly/34yVm4K
https://bit.ly/37K2e11
https://bit.ly/2HGsgXP
https://bit.ly/3mq5in1
https://is.gd/YU3NEj
https://mon.gov.ua/ua/news/cifrovi-instrumenti-dlya-doslidzhen-ta-publikacij-mon-ta-google-iniciyuyut-onlajn-seminar-dlya-naukovciv


Протягом листопада/грудня  45 хвилинні вебінари російською мовою (для 11 країн): 

04.11.2020, тема: Web of Science: поиск и анализ грантовой поддержки.6:00–6:45 Реєстрація 1 

9:00–9:45 Реєстрація 2 12:00–12:45 Реєстрація 3  06.11.2020, тема: Многообразие 

идентификаторов авторов: Publons, ORCID, ResearchGate, Google Scholar  6:00–6:45 Реєстрація 1 

9:00–9:45 Реєстрація 2 12:00–12:45 Реєстрація 3  11.11.2020, тема: EndNote: оформление 

библиографии статьи по формату журнала в один клик 6:00–6:45 Реєстрація 1 9:00–9:45 

Реєстрація 2 12:00–12:45 Реєстрація 3  12.11.2020, тема: Оценка публикационной активности 

организации с помощью WoS and InCites6:00–6:45 Реєстрація 1  9:00–9:45 Реєстрація 2 12:00–

12:45 Реєстрація 3  

Загальноукраїнські вебінари від компанії Clarivate: 4 листопада 2020 16:15-17:15 Тема: Профіль 

установи у Web of Science: створення, корегування, використання Реєстрація; 11 листопада 2020 

16:15-17:15 Тема: Публікаційна стратегія науковця Реєстрація  

28 жовтня 2020 15:00-16:30 в Zoom вебінар для редколегій та редакцій наукових видань: 

"Стратегія розвитку наукового видання". Сертифікати: не передбачено. Реєстрація  

З 17 по 21 серпня розпочинається цикл щоденних вебінарів з наукометрії «Головні метрики 

сучасної науки. Scopus та Web of Science», які організовує науково-навчальний центр компанії 

«Наукові публікації – Publ.Science». Участь у вебінарах БЕЗОПЛАТНА. Реєстрація. 

17.08. - Базис наукометрії. Що? Кому? Навіщо?  

18.08. - Головні метрики сучасної науки.  

19.08. - Основи Scopus. Проблематика самостійної публікації.  

20.08. - Web of Science. Проблематика самостійної публікації. 

21.08. - Тонкощі наукового консалтингу. Як економити час під час публікації 

Впродовж липня 2020 року офіційний тренер компанії Elsevier проведе безкоштовні вебінари 

українською мовою. Згідно з інформацією організаторів, після проходження кожного з вебінарів 

зареєстровані учасники зможуть завантажити сертифікати про участь на платформі BrightTALK. 

2 липня 10:00-11:00 Тема: Знайомство зі Scopus. Реєстраційна форма  

10 липня 11:00-12:00 Тема: Пошук інформації у Scopus. Реєстраційна форма  

17 липня 11:00-12:00 Тема: ScienceDirect – можливості у відкритому доступі. Реєстраційна 

форма  

24 липня 11:00-12:00 Тема: Профіль автора у Scopus. Реєстраційна форма  

З 2 до 5 червня 2020 року компанія Clarivate Analytics організовує навчання за програмою 

вебінарів із використання бази даних Web of Science Core Collection. Заняття безкоштовні та 

проводитимуться українською мовою:2 червня - Що нам готує новий інтерфейс Web of Science 

CoreCollection; 3 червня - Критерії та процедура відбору видань до Web of Science Core 

Collection; 4 червня - Профіль установи у Web of Science: створення, коригування, використання; 

5 червня - Можливості аналітичного інструменту InCites. 

Розпочалась реєстрація на безкоштовні вебінари по роботі із платформою Web of Science. 12 

травня -  Web of Science - база, що дає відповіді. 13 травня - Коли і чому втрачають автори та 

установи. Як запобігти цим втратам? 14 травня - Публікації в міжнародних виданнях. 

Продовжується серія безкоштовних вебінарів, присвячених роботі із електронними ресурсами 

Springer Nature: 4 березня, 15:00. Тема: An introduction to Springer Nature content (journals and 

eBooks) hosted on the Springer Link platform. Мова проведення: англійська. Реєстрація 1. 5 

березня, 15:00. Тема:  An introduction to Springer Nature content (journals and eBooks) hosted on the 

Springer Link platform. Мова проведення: англійська. Реєстрація 2. Тривалість  - 1 година. 

 

https://bit.ly/3oE7bi2
https://bit.ly/3oE7bi2
https://bit.ly/3mpC73n
https://bit.ly/37LXHv8
https://bit.ly/34x0bvl
https://bit.ly/34x0bvl
https://bit.ly/3kyHpJz
https://bit.ly/3oywDoO
https://bit.ly/3jxR15R
https://bit.ly/3kyHGw5
https://bit.ly/3ksMVxf
https://bit.ly/2HD7w3k
https://bit.ly/3mDKIjp
https://bit.ly/35GUytX
https://bit.ly/31FPdSr
https://bit.ly/2ToQGYH
https://forms.gle/ghKqfnotwyiWZYwDA
https://ua.publ.science/uk/webinars
https://mon.gov.ua/ua/news/vprodovzh-lipnya-dlya-naukovciv-provedut-4-bezkoshtovnih-vebinari-z-vikoristannya-bazi-danih-scopus
https://www.brighttalk.com/webcast/10439/419761
https://www.brighttalk.com/webcast/10439/419764
https://www.brighttalk.com/webcast/10439/419759
https://www.brighttalk.com/webcast/10439/419759
https://www.brighttalk.com/webcast/10439/419765
https://mon.gov.ua/ua/news/2-5-chervnya-dlya-ukrayinskih-naukovciv-provedut-nizku-bezkoshtovnih-vebinariv-iz-vikoristannya-bazi-danih-web-science
https://www.facebook.com/WoS.Ukraianin/posts/691279731635444?__tn__=K-R
https://attendee.gotowebinar.com/register/8729084790783575553
https://attendee.gotowebinar.com/register/6233772838359898625

