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Укладачі програми 

підвищення кваліфікації 

Яцишин Анна, доктор педагогічних наук, 

провідний науковий співробітник Державної 

установи "Інститут геохімії навколишнього 

середовища НАН України", Інститут цифровізації 

освіти НАПН України. 

Баликів Іван, кандидат історичних наук, 

Приватний вищий навчальний заклад  

"Європейський університет" 

Яцишин Теодозія, 

доктор технічних наук, професор кафедри 

технологій захисту навколишнього середовища 

Івано-Франківського національного технічного 

університету нафти і газу, старший науковий 

співробітник Державної установи "Інститут 

геохімії навколишнього середовища НАН України"  

Касян Сергій, завідувач кафедри маркетингу 

Національного технічного університету 

«Дніпровська політехніка», Дійсний член 

Української асоціації маркетингу 

Найменування програми 

підвищення кваліфікації 

 Бренд науковця у цифровому світі 

Мета та завдання програми 

підвищення кваліфікації 

 

 

 
 

Метою програми є надання знань про те, як 

ефективно доносити цілі та результати 

дослідницьких проєктів до потенційних інвесторів, 

влади та громадськості, просуваючи тим самим 

власний бренд. 

Для досягнення зазначеної мети 

передбачається вирішення наступних завдань: 

- розкрити ключові аспекти успішної кар'єри 

науковця в сучасному світі та актуалізувати тему 

власного бренду серед наукової спільноти; 

- розкрити якості, необхідні для успішної 

презентації власних наукових досягнень широкому 

колу слухачів; 

-  ознайомити з різними формами спілкування, 

презентацією своєї дослідницької діяльності щодо 

цілей та контекстів; 

- ознайомити з основними положеннями 

складання резюме та ефективного проходження 

онлайн співбесіди; 

- обґрунтувати важливість розвитку власного 

іміджу вченого у цифровому суспільстві та 

ознайомити з інструментами відкритої науки як 

засобами для популяризації наукових здобутків; 

- ознайомити з основами наукометрії та 

вебометрії та висвітлити особливості створення та 

підтримування в актуальному стані цифрових 



профілів вченого у міжнародних наукометричних 

базах; 

- висвітлити основні правила комунікації у 

науковій сфері із використанням онлайн технологій 

та ознайомити з особливостями проходження 

інтерв’ю, участі у прес-конференції, успішного 

спілкування з громадськістю через мас-медіа. 

- розглянути принципи академічної 

доброчесності та їх роль у формуванні іміджу 

вченого; 

Напрям програми 

підвищення кваліфікації 

Розвиток особистісних компетентностей в 

напрямку популяризації власного бренду. 

Вдосконалення існуючих та набуття нових 

навичок успішної комунікації та самопрезентації. 

Обсяг програми підвищення 

кваліфікації 

 

30 год./1 кредит ЄКТС  

Вид підвищення кваліфікації За програмою підвищення кваліфікації 

Форма підвищення 

кваліфікації 

Інституційна (заочна, дистанційна) 



Досягнуті результати 

навчання (компетентності, 

що вдосконалюватимуться/ 

набуватимуться) 

Здатність до досягнення успішної кар'єри науковця, 

привернення уваги громадської думки до 

значущості наукових досліджень. 

Здатність логічно і послідовно доносити результати 

наукових досліджень до широкого кола 

громадськості, поширювати наукові знання і 

формувати науковий спосіб мислення серед людей. 

Здатність коректно інтерпретувати і 

експериментувати з різними формами спілкування, 

презентацією своєї дослідницької діяльності щодо 

різних цілей та контекстів. 

Здатність до проведення успішної презентації 

особи, своїх наукових розробок, публічного 

виступу, створення резюме та ефективного 

проходження онлайн співбесіди. 

Здатність до використання інструментів відкритої 

науки та наукометричних баз для популяризації 

власних наукових результатів, цифрових технологій 

та соціальних мереж для популяризації наукових 

здобутків. 

Здатність до доцільного застосування правил 

комунікації онлайн у науковій сфері, проходження 

інтерв’ю та участі у прес-конференції, успішного 

спілкування з громадськістю через мас-медіа. 

Здатність до застосування принципів академічної 

доброчесності, розуміння відповідальності за їх 

порушення і наслідки для власного іміджу. 

Строки виконання 

програми 

2022-2023 рр. 

Місце виконання програми 1. Основний курс: формат віддаленого навчання 

2. Виконання індивідуального завдання та 

самостійна робота: заочно 

3. Представлення індивідуального завдання: 

дистанційно 



Форми проведення занять  

  

Панельні дискусії, проблемні лекції, інтерактивні 

практичні заняття, круглі столи, семінари з 

обговорення кращих практик та обміну досвідом, 

групові та індивідуальні консультації, виконання 

індивідуальних завдань, самостійна робота.    

Цільова аудиторія Наукові, науково-педагогічні працівники, 

аспіранти, докторанти. 

Документ, що видається за 

результатами підвищення 

кваліфікації 

Сертифікат про підвищення кваліфікації 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

  



 Зміст програми  

Форма навчання: змішана (заочна, дистанційна): 30 год./1 кредит ЄКТС. 

Дистанційно – 13,5 год.,  

Самостійна робота – 16,5 год.,  

2022-2023 рр. 

Назва Обсяг годин 

(дистанційна/самостійна 

робота) 

І модуль 

Змістовий модуль 1.1 

Успішна кар’єра науковця 

1) Сучасні тенденції та перспективи розвитку 

кар’єри науковців  

2) Успішний науковець - критерії, якості, дилем 

та індивідуальні траєкторії 

3) Використання системи ORCID у формуванні 

професійного профілю   

2,25 год./2год. 

Змістовий модуль 1.2 

Ефективна комунікація  

1) Візуальна комунікація. 

2) Вербальна комунікація.  

3) Мова тіла.  

4) Завоювання довіри аудиторії. 

ІІ модуль 

Змістовий модуль 2.1 

Успішна презентація  

1) Презентація особи 

2) Презентація власних наукових розробок 

4 год./4 год. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Змістовий модуль 2.2 

Я – бренд 

1) Особливості формування персонального 

бренду в науковій сфері.   

2) Цифрові маркетингові комунікації, спрямовані 

на просування бренду науковця  

Змістовий модуль 2.3 

Як управляти емоціями, перестати 

хвилюватися та панікувати перед виступом 



ІІІ модуль 

Змістовий модуль 3.1 

Імідж вченого в цифровому суспільстві 

1) Електронне резюме  

2) Ефективне проходження онлайн співбесіди 

4 год./4 год. 
 

Змістовий модуль 3.2 

Використання інструментів відкритої науки 

та наукометричних баз для популяризації 

власних наукових результатів 

1) Основи наукометрії та вебометрії. 

2) Інструменти відкритої науки, як засоби 

популяризації власних наукових результатів 

3) Профілі у міжнародних наукометричних базах 

- “must have” для вченого. 

Змістовий модуль 3.3 

Цифрові технології (YouTube, Telegram, 

Instagram) та соціальні мережі для 

популяризації наукових здобутків 

Виконання індивідуальних завдань, 

консультації з менторами 

5,75 год. 

ІV модуль 

Презентації слухачів навчального курсу: 

 «Пітч про себе перед інвестором» 

4 год. 

Всього 30 год. 

 



Додаток 1 

Програма проведення  

І модуль 

21.11.2022 

Обсяг годин 

(дистанційна/самос

тійна робота) 

Вітальне слово від організаторів курсів та ознайомлення з 

програмою курсів 15:40 

Олеся Ващук - голова ВГО “Інноваційний університет”, голова 

“Офісу підтримки вченого” 

Модератори курсу координатори Офісу підтримки вченого 

Теодозія Яцишин  

Іван Баликін 

 

Змістовий модуль 1.1 

Успішна кар’єра науковця 

1) Сучасні тенденції та перспективи розвитку кар’єри науковців  

2) Успішний науковець - критерії, якості, дилеми та 

індивідуальні траєкторії 

3) Використання системи ORCID у формуванні професійного 

профілю  

Спікер: Ірина Дегтярьова - кандидатка філологічних наук, PhD з 

політичних наук та адміністрування, SGH Warsaw School of 

Economics, Фундація польських ректорів. 

Дата та час проведення: 21.11.2022 о 16-00 (тривалість 1 год.) 

 

Змістовий модуль 1.2 

Ефективна комунікація  

1) Візуальна комунікація. 

2) Вербальна комунікація.  

3) Мова тіла.  

4) Завоювання довіри аудиторії. 

Спікер: Неля Лебідь - тренерка, фасилітаторка, експертка в 

галузі навчання дорослих, кандидатка психологічних наук, доцентка, 

координаторка впровадження Всеукраїнської школи онлайн від ГС 

"Освіторія", зовнішній експерт ЮНІСЕФ з освіти.  

Дата та час проведення: 21.11.2022 о 17-00 (тривалість 1 год.) 

2,25 год./2год. 

ІІ модуль 

22.11.2022 

Обсяг годин 

(дистанційна/самос

тійна робота) 

Змістовий модуль 2.1 

Успішна презентація  

1) Презентація особи 

2) Презентація власних наукових розробок 

Спікер: Дмитро Чумаченко, кандидат технічних наук, доцент 

Національного аерокосмічного університету ім. Жуковського «ХАІ», 

освітній експерт 

Дата та час проведення: 22.11.2022 о 16-00 (тривалість 1 год.) 

2 год./2 год. 

 



 

Змістовий модуль 2.2 

Я – бренд 

1) Особливості формування персонального бренду в науковій 

сфері 

2)  Цифрові маркетингові комунікації, спрямовані на просування 

бренду науковця  

Спікер: Сергій Касян - кандидат економічних наук, доцент, 

завідувач кафедри маркетингу Національного технічного 

університету «Дніпровська політехніка», Дійсний член Української 

асоціації маркетингу. 

Дата та час проведення: 22.11.2022 о 17-00 (тривалість 1 год.) 

23.11.2022 Обсяг годин 

(дистанційна/самос

тійна робота) 

Змістовий модуль 2.3 

Як управляти емоціями, перестати хвилюватися та панікувати 

перед виступом 

Спікер: Ірина Губеладзе - доктор психологічних наук, завідувачка 

лабораторії психології мас і спільнот Інституту соціальної та 

політичної психології НАПН України. 

Дата та час проведення: 23.11.2022 о 13-00 (тривалість 2 год.) 

2 год./2 год. 

 

ІІІ модуль 

24.11.2022 

Обсяг годин 

(дистанційна/самос

тійна робота) 

Змістовий модуль 3.1 

Імідж вченого в цифровому суспільстві 

1) Електронне резюме  

2) Ефективне проходження онлайн співбесіди 

Спікер: Тарас Котик - засновник рекрутингової компанії Talent 

Connect, що спеціалізується на пошуку та підборі 

висококваліфікованих фахівців в Україні. 

Дата та час проведення: 24.11.2022 о 16-00 (тривалість 1 год.) 

 

Змістовий модуль 3.2 

Використання інструментів відкритої науки та наукометричних 

баз для популяризації власних наукових результатів 

1) Основи наукометрії та вебометрії. 

2) Інструменти відкритої науки, як засоби популяризації 

власних наукових результатів 

3) Профілі у міжнародних наукометричних базах - “must have” 

для вченого. 

Спікер: Анна Яцишин, доктор педагогічний наук, провідний 

науковий співробітник Державної установи "Інститут геохімії 

навколишнього середовища НАН України", Інститут цифровізації 

освіти НАПН України. 

Дата та час проведення: 24.11.2022 о 17-00 (тривалість 1 год.) 

 

2 год./2 год. 

 



25.11.2022  

Змістовий модуль 3.3 

Цифрові технології (YouTube, Telegram, Instagram) та соціальні 

мережі для популяризації наукових здобутків 

Спікер: Олена Третяк, начальниця відділу іміджу та промоції 

Луцького національного технічного університету 

Дата та час проведення: 25.11.2022 о 17-00 (тривалість 2 год.) 

2 год./2 год. 

 

Виконання індивідуальних завдань, консультації з менторами 5,75 год. 

ІV модуль 

26-27.11.2022 

Обсяг годин 

(дистанційна/самос

тійна робота) 

Власні презентації учасників: «Пітч про себе перед інвестором»  

Пітчинг проводять: 

Іван Баликін, кандидат історичних наук, доцент у ПВНЗ 

“Європейський університет”, координатор Офісу підтримки 

вченого. 

Теодозія Яцишин, доктор технічних наук, професор Івано-

Франківського національного технічного університету нафти і газу, 

с.н.с. Державної установи "Інститут геохімії навколишнього 

середовища НАН України", координатор Офісу підтримки вченого. 

Сергій Касян, кандидат економічних наук, доцент, завідувач 

кафедри маркетингу Національного технічного університету 

«Дніпровська політехніка», Дійсний член Української асоціації 

маркетингу. 

Анна Яцишин, доктор педагогічний наук, провідний науковий 

співробітник Державної установи "Інститут геохімії 

навколишнього середовища НАН України", Інститут цифровізації 

освіти НАПН України. 

Дата та час проведення: 27.11.2022 з 10-00 до 14-00 

4 год. 

Всього 30 год. 

 


