
План заходів НТ САДМВ ФРГФ 

 2022-2023 н.р 

 

1 Вебінар 

«Академічний 

плагіат: як 

виявити та 

усунути?» 

 

Навчити студентів 

правилам цитування та 

перефразування задля 

зменшення плагіату під 

час написання наукових 

робіт    

Студенти, 

магістранти, 

аспіранти, 

докторанти, 

молоді вчені, 

науково-

педагогічні 

працівники 

Жовтень ФРГФ 

Махачашвілі 

Р., 

НТ САДМВ 

факультету 

  

2 Анкетування 

членів 

навчального 

процесу 

“Заходи для 

науковців-

початківців” 

Заохотити учасників 

освітнього процесу до 

участі у житті НТ 

САДМВ, зібрати думки 

учасників про інтереси та 

потреби науковців-

початківців, молодих 

вчених для  

розвитку молодіжної 

науки. 

Студенти, 

магістранти, 

аспіранти, 

докторанти, 

молоді вчені, 

науково-

педагогічні 

працівники 

Жовтень  НТ САДМВ 

факультету 

  

3 Вебінар 

«Академічна 

доброчесність в 

університетах 

США»  

 

Ознайомити учасників із 

принципами дотримання 

академічної доброчесності 

в університетах США 

 

Студенти, 

магістранти, 

аспіранти 

викладачі 

усіх 

спеціальностей  

10 

листопада 

День науки 

всесвітній 

Пилинський 

М.Я. 

НТ САДМВ 

ФРГФ 

 

4 Майстер-клас 

від експерта 

"Проєктна 

заявка" 

Ознайомити студентів з 

основними складовими 

проєктної заявки та надати 

практичні поради з 

написання успішної заявки 

від експерта з оцінювання 

міжнародних проєктних 

заявок 

Студенти, 

магістранти, 

аспіранти 

викладачі 

усіх 

спеціальностей 

 

Листопад ФРГФ 

Махачашвілі 

Р., 

НТ САДМВ 

факультету 

 

5 Віртуальна 

кав'ярня 

“Знайди своїх” 

Представити свої коло 

інтересів, свої 

дослідження для пошуку 

однодумців аб можливих 

співавторів проєктів, 

досліджень, започаткувати 

ідеї перспективних 

проєктів на майбутнє, 

обмін контактами 

Студенти, 

аспіранти, молоді 

вчені 

усіх 

спеціальностей  

Грудень Копитіна А.С., 

НТ САДМВ, 

співробітники 

університету 

6 Вебінар "Як 

підібрати 

журнал для 

публікації 

філологічних 

досліджень" 

Навчити студентів 

правильно вибрати 

журнали для публікації 

результатів досліджень в 

українських фахових 

журналах та міжнародних 

індексованих виданнях

   

Студенти, 

магістранти, 

аспіранти 

викладачі 

факультету 

ФРГФ 

Грудень ФРГФ 

Махачашвілі 

Р., 

НТ САДМВ 

факультету 

 



7 Voyant tools як 

інструмент для 

мовознавчих 

досліджень 

Ознайомити з методикою 

та цільовим призначенням 

застосунку Voyant tools у 

роботі мовознавця. 

Студенти, 

магістранти, 

аспіранти 

викладачі 

ФРГФ 

Березень  Білик К.М, 

Бахтіна А.О 

Копитіна А.С. 

НТ САДМВ 

факультету 

8 Серія заходів: 

"Успішні 

проєкти 

аспірантів у 

ВНЗ різних 

країн Європи" 

Ознайомити з досвідом 

аспірантів з ЄС, 

поділитися практичними 

порадами успіху від 

аспірантів європейських 

ВНЗ.  

Студенти, 

магістранти, 

аспіранти, 

докторанти, 

молоді вчені, 

науково-

педагогічні 

працівники усіх 

спеціальностей 

протягом 2 

семестру 

Запрошені 

спікери 

9 Онлайн-тренінг 

«Оформлення 

бібліографічних 

посилань та 

списків 

літератури у 

наукових 

роботах» 

Навчити учасників заходу 

коректно 

оформляти бібліографічні 

посилання та списки 

літератури у наукових 

роботах за 

державними стандартами 

та міжнародними стилями 

Студенти, 

магістранти, 

аспіранти, 

докторанти, 

молоді вчені, 

науково-

педагогічні 

працівники 

Березень Бібліотека 

Університету 

Опришко Т. 

Гузенко С. 

10 Тренінг 

“Успішний 

виступ: 

практичні 

поради для 

підготовки” 

Навчити студентів 

проводити процедуру 

самопідготовки до 

виступів на конференціях, 

семінарах, круглих столах, 

захистах  

Студенти, 

магістранти, 

аспіранти 

викладачі 

усіх 

спеціальностей 

Квітень  НТ САДМВ 

факультету, 

Запрошені 

спікери 

 


