
 
Навчально-консультаційний центр професійного розвитку кадрів НУБіП України 

 

Науково-практичний семінар 

«Як стати успішним науковцем на міжнародному рівні» 
 

15-17 червня 2016 року 

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 16-А, корпус 15, аудиторія 215, 232 

 

ПРОГРАМА 

 

Цільова аудиторія: наукові та науково-педагогічні працівники науково-дослідних 

установ та  вищих навчальних закладів України 

Результати: навики розробки наукового профілю та компетенції щодо написання 

наукових статей 

Модератор: Демешкант Н.А., керівник підрозділу професійного розвитку кадрів НУБіП 

України 

 

 

Середа 15 червня 2016 року 

ауд. 225, навч. корпус 15 

 

12:30 – реєстрація учасників 

 

13:00 вступне слово 

 

ДЕМЕШКАНТ Н.А., керівник підрозділу професійного розвитку кадрів НУБіП України 

ТКАЧУК В. А., проректор з з науково-педагогічної роботи, міжнародної діяльності та 

розвитку НУБіП України (за згодою) 

 

13:20 Міжнародне наукове визнання – поняття та шляхи досягнення. 

ДЕМЕШКАНТ Н.А. Міжнародна співпраця, пошук наукових партнерів, участь у наукових 

грантах. Створення міжнародного наукового консорціуму 

ДАНЬКЕВИЧ Л.Р. Академічна англійська мова, особливості мовного стилю заповнення 

міжнародного наукового порталу  

 

14:20 Запитання-відповіді 

 

15:00 Кава-чай-спілкування 

 

15:15 Міжнародні наукові портали: поняття та значимість  
 

АРЕСТЕНКО В.В. Реєстрація на міжнародних порталах як спосіб авто презентації 

дослідника 

15:45-16:00 Спілкування та кава-чай 

  



Четверг 16 червня 2016 року 

ауд. 232 корпус 15 

 

09:30 – реєстрація учасників 

 

10:00 Відкрита лекція 

Способи підвищення показника цитування (індексу Хірше); створення професійного 

профілю науковця; як дістатися зі своєю статтею до визнаних міжнародних збірників 

КОЗЕЛ Я. Як написати статтю? 

 

11:30 – 12:00 Запитання-відповіді  
 

12:00 Дистанційна освіта в університетах Європи 
МАРКОВСКИЙ Я. Досвід дистанційної освіти в університетах Європи: інформаційна 

освіта в університеті третього віку 

 

13:30 – 14:00 Кава-чай-спілкування 

 
П’ятниця, 17 червня 2016 року 

ауд. 232 корпус 15 

 

08:30 – реєстрація учасників 

 

09:00 Практичні поради як стати науковцем на міжнародному рівні 

КОЗЕЛ Я. Поради для успішних молодих науковців. Діяльність Центру вдосконалення 

навчального процесу Університету Штату Айова. 

 

10:30 Запитання-відповіді 

 

11:00 Кава-чай-спілкування 

 

11:30 Підсумковий контроль 
ДАНЬКЕВИЧ Л.Р. Практичні рекомендації щодо написання інформації про себе. 

Найпоширеніші помилки в заповненні профілів. 

АРЕСТЕНКО В.А. Майстер-клас створення та заповнення особистих сторінок на 

міжнародних наукових порталах Web of Science, Research Gate, ORCID. 

 

Підведення підсумків. 

12:30-13:00 Спілкування та кава-чай 

 
 

 


