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гранти

премії, стипендії

кар'єрний ріст

Імідж молодого вченого
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Визначення іміджу вчених 

(за Коновцем О.Ф.) :

1) за допомогою експертного опитування та визнання його 

результатів у вигляді премій, нагород, надання грантових 

пріоритетів, інших форм публічного визнання 

(так визначають лауреатів Нобелівської премії); 

2) залучення спеціальних кількісно-якісних методів – контент-

аналізу, індекс-цитування, імпакт-фактору, на основі чого 

складаються рейтинги науковців за певними шкалами; 

3) використання соціологічних методів дослідження 

громадської думки: опитування, інтерв'ю, анкетування 

(Яким є уявлення про вченого у масовій свідомості?).
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Напрями розбудови 

іміджу молодого вченого

( ) , 
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Електронна бібліотека 

НАПН України,

що створена на базі 

системи

1. Самоархівування наукових робіт

оприлюднення

розповсюдження



6http://lib.iitta.gov.ua
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Статистика
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автори -

збільшення на 

170 за рік, 14 країн

561 тис. відвідувань

із 160 країн,

41 тис. з України

річний портфель –

у 4 рази більше 

рукописів, ніж 

опубліковано

опис ресурсів за 

міжнародними 

стандартами

наукометричні бази, 

каталоги,

Web of Science, РІНЦ, 

Index Copernicus

1 місце у топ 100 публікацій  

українською (Google Академія)  

8 місце у  рейтингу наукових 

журналів України 

Електронне наукове фахове видання “Інформаційні 

технології і засоби навчання” (освітні/педагогічні 

науки)

https://journal.iitta.gov.ua
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2. Створення та підтримка персональних 

профілів у наукометричних базах
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3. Створення цифрового ідентифікатора 

вченого ORCID
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4. Професійна активність у електронних 

соціальних мережах



12

www.facebook.com/Рада-молодих-

вчених-ІІТЗН-НАПН-України-

1245447572181236/?fref=ts

Статистика 

сторінки Ради 

молодих вчених 

у Facebook
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 Наукові публікації (монографії, статті та ін.).

 Навчально-методичні матеріали (посібники, підручники та ін.).

 Отримання грантів.

 Участь у масових наукових заходах (конференції, семінари та ін.).

 Організація та проведення наукових заходів.

 Участь у роботі наукової школи чи власна наукова школа.

 Рецензування, експертиза наукових робіт та ін.

 Дотримання вимог Етичного кодексу ученого України.

 Постійне підвищення кваліфікації.

 Застосування цифрових відкритих систем для розбудови іміджу.

 Повага з боку колег.

 Дотримання принципів академічної доброчесності.

Чинники, що впливають на розбудову 

іміджу молодого вченого
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Самоархівування 
публікацій

Профілі 

у наукометричних базах

Напрями розбудови 

іміджу вченого

Цифровий ідентифікатор 

ORCID

Електронні 

соціальні мережі


