
МАРАФОН ВІДКРИТИХ ЗАХОДІВ ВІД НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА СТУДЕНТІВ, 

АСПІРАТНІВ, ДОКТОРАНТІВ І МОЛОДИХ ВЧЕНИХ УНІВЕРСИТЕТУ 

у рамках Фестивалю науки – 2021 Київського університету імені Бориса Грінченка 

 

Назва Анотація Дата, час Підрозділ 

Speaking club 

«Вступ до 

наукової 

комунікації» 

(онлайн) 

Про захід:учасники відпрацюють 

базові фрази англійською мовою, які 

використовуються у науковій 

комунікації між молодими вченими. 

Цільова аудиторія: студенти, 

магістранти, аспіранти, науково-

педагогічні, педагогічні працівники. 

11.05.2021  

18:00 

реєстраційна 

форма 

 

14.05.2021 

18:00 

реєстраційна 

форма 

Інститут 

філології  

Вебінар  

«Як студенту 

написати наукову 

статтю:10 порад 

молодому 

науковцю» 

Про захід: учасники дізнаються про  

види наукових публікацій, типові 

помилки при їх написанні,а також 

основні правила, які допоможуть якісно 

підготувати, написати та опублікувати 

статтю. 

Цільова аудиторія: студенти, 

магістранти. 

17.05.2021 

 

14:20 

 

реєстраційна 

форма 

Педагогічний 

інститут 

Наукова дискусія 

«Стереотипізація 

ролі чоловіка та 

жінки в 

українських ЗМІ» 

(онлайн) 

Про захід: експерт з питань гендерної 

інтеграції при КМДА, доцент кафедри 

журналістики та нових медіа 

О.Хамедова розкриє питання 

стереотипізації ролі чоловіка та жінки в 

українських ЗМІ, а голова Наукового 

товариства студентів, аспірантів, 

докторантів і молодих вчених 

Інституту журналістики Д. Скирта 

закцентує увагу на питаннях гендерної 

культури студентів та її медійні 

джерела. 

Цільова аудиторія:студенти, 

магістранти, аспіранти, науково-

педагогічні, педагогічні, наукові 

працівники. 

19.05.2021 

 

15:40 

 

реєстраційна 

форма 

Інститут 

журналістики 

 

 

Вебінар 
«Що таке тайм-

менеджмент та як 

ефективно його 

використовувати?»  

Про захід: учасники обговорять 

проблему прокрастинації та 

ефективного планування часу; 

розглянуть поняття  «тайм-

менеджмент»; отримають практичні 

поради як встигати більше; 

ознайомляться з ефективними 

методиками цілепокладання. 

Цільова аудиторія: студенти, 

магістранти, аспіранти, науково-

педагогічні, педагогічні, наукові 

працівники. 

19.05.2021 

 

16:30 

 

реєстраційна 

форма 

 

 

Факультет 

інформаційних 

технологій та 

управління 

 

https://forms.gle/gmAnBSg2s9Jo6Fuu6
https://forms.gle/gmAnBSg2s9Jo6Fuu6
https://forms.gle/MGub2r5PygNc8Aog6
https://forms.gle/MGub2r5PygNc8Aog6
https://forms.gle/RdwYmZF3zGdQ5zrj6
https://forms.gle/RdwYmZF3zGdQ5zrj6
https://forms.gle/WMua3B2bd41Q2Wg98
https://forms.gle/WMua3B2bd41Q2Wg98
https://forms.gle/62UfaMqgcs3CPWUy9
https://forms.gle/62UfaMqgcs3CPWUy9


Вебінар  

«А ви знали, що 

кохання...? Емоції 

та почуття як 

рушійна сила 

саморозвитку 

особистості»  

Про захід: учасники з’ясують, для чого 

нам потрібні емоції, почуття та щире 

кохання, а також як вони впливають на 

досягати цілей, у тому числі в науковій 

діяльності. 

Цільова аудиторія: студенти, 

магістранти, аспіранти, докторанти, 

науково-педагогічні, педагогічні, 

наукові працівники. 

13.05.2021 

 

12:00 

 

реєстраційна 

форма 

Інститут 

людини 

 

 

 

Екскурсія з 

елементами 

театралізації з 

онлайн-

трансляцією 

«Поділ у творах 

художньої 

літератури» 

Про захід:учасники дізнаються про 

подільські локації у творах Івана 

Нечуя-Левицького, Валер’яна 

Підмогильного та Григора Тютюнника, 

а також побачать фрагменти творів, 

присвячені Подолу. Трансляція 

екскурсії відбуватиметься на платформі 

ZOOM. Передбачає включення 

екскурсовода та акторів з місця подій , 

а також інформаційні довідки з 

презентаціями з ПК.  

Цільова група:студенти, магістранти, 

аспіранти, докторанти, науково-

педагогічні, педагогічні, наукові 

працівники та всі, хто цікавиться 

історією міста Києва. 

22.05.2021 

 

12:00 

 

 

реєстраційна 

форма 

Фаховий 

коледж  

«Універсум» 

 

Лекція Галини 

Саган «Соціальні 

стандарти і норми 

поведінки в 

сучасній Японії» 

(онлайн) 

Про захід: на заході учасники 

дізнаються про сучасні правила етикету 

та норми поведінки японського 

суспільства. 

Цільові групи: студенти, аспіранти, 

докторанти, науково-педагогічні, 

педагогічні, наукові працівники та всі, 

хто цікавиться історією та культурою 

Японії. 

17.05.2021 

 

11:00 

 

реєстраційна 

форма 

Історико-

філософський 

факультет  

 

 

https://forms.gle/UEtLcvUmjdsY5vo27
https://forms.gle/UEtLcvUmjdsY5vo27
https://forms.gle/ZXHpdTQvRND6NMLM6
https://forms.gle/ZXHpdTQvRND6NMLM6
https://forms.gle/VA9n49jwejEn75RG7
https://forms.gle/VA9n49jwejEn75RG7

