
ЯК РОБИТИ 
НАУКОВІ ТЕМИ 
ПОПУЛЯРНИМИ
Досвід освітньої організації 
«Експертний Корпус»



«ЕКСПЕРТНИЙ КОРПУС». ХТО МИ?

 громадський освітній проект, що організовує лекції,

презентації, майстер-класи, фестивалі, має власну

інтернет-платформу, відеолекторій та подкасти.

 коло тем замикається на гуманітарних: історія і

культура, війна та суспільство.



«ЕКСПЕРТНИЙ КОРПУС». ХТО МИ?



«ЕКСПЕРТНИЙ КОРПУС». ХТО МИ?



ПОГОВОРИМО ПРО:

 Як подавати складні наукові теми цікаво і для
широкого загалу;

 Вихід із «зони комфорту», або пошук нових форм
розмови;

 Як організувати подію: назва, опис, спікер,
візуалізація, реклама. Що з цього працює
найкраще? Спойлер: все разом 

 Знайти свого слухача.



НАШІ ЗАХОДИ



ВІД ІДЕЇ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ

лектор

візуалізація

слухачтема

формат



ФОРМАТ

 Лекторії. Відкриті лекції (один лектор чи кілька),
майстер-класи, лекція+практика (включення у
монолог спікера практичних елементів (спів, музика
тощо));

 Великий формат: фестиваль з кількома робочими
платформами, постійною ротацією спікерів;

 Відеоформат: відеолекції, короткі стрічки,
сфокусовані довкола однієї проблеми;

 Аудіоформат: подкасти.



ВЛУЧНА НАЗВА – ПІВШЛЯХУ ПОДОЛАНО

 Коротка, вичерпна, зрозуміла кожному;

Мінімум нагромадження – максимум змісту!
(«Література війни», «Українська мілітарна традиція:
від Армії УНР до ЗСУ»);

 «Назва-провокація»: «Шевченко: між канонізацією і
десакралізацією» 



«Скиньте з Шевченка шапку. Та отого дурного кожуха…»



ПЛАНУВАННЯ

 Запуск події має відбуватися не менш ніж за 10 днів
до початку;

 Слухач. Потрібно чітко уявляти, яку аудиторію
плануєте залучити. Комунікувати її мовою;

 Анонсування. Визначіть ЗМІ, блогерів, яких зацікавить
тема і які розмістять анонс;

 Соціальні мережі – головний інструмент відшукати
свого слухача.



ВІЗУАЛІЗАЦІЯ

 Етап 1. Якісна і змістовна афіша (де вказано час,
місце, ім’я спікера, ключові картинки тощо);

 Етап 2. Яскравий фотозвіт (не 356 світлин із одного
ракурсу. Краще менше, але щоб вони передавали
атмосферу).



ВІЗУАЛІЗАЦІЯ 



ВІЗУАЛІЗАЦІЯ 



СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ – НАШЕ ВСЕ

 Постійна робота із соціальними мережами
(facebook, instagram, telegram та ін.).



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!

https://www.facebook.com/ExpertCorps/

https://www.facebook.com/ExpertCorps/
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