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Структурний 

підрозділ 
 

Форма проведення і  

назва заходу 

Про захід,  

цільова аудиторія 

Дата 

проведення 

Фаховий 

коледж 

«Універсум» 

Науковий онлайн-квест 
«Вивчення світової 

культурної спадщини. Як 

подорожувати не виходячи з 

дому?» 

Мета: вивчення культурної та історичної спадщини музеїв світу, елементів 

музейної педагогіки, через ознайомлення з онлайн-екскурсіями, музейними 

колекціями інших країн через виконання різноманітних завдань. 

Цільова аудиторія: студенти, аспіранти, докторанти, молоді вчені, усі 

бажаючі. 

12-22.05.2020 

ФПМВ Семінар «Фактчекінг для 

навчання та життя» 

Питання для розгляду:  

 Що таке фактчекінг і чим він може бути корисним у науковій роботі, 

навчанні та повсякденному житті.  

 Які існують види фейків. 

 Як перевірити інтернет-сайти на достовірність інформації. 

Цільова аудиторія: студенти, аспіранти, докторанти, молоді вчені, усі 

зацікавленні доброчесною наукою. 

13.05.2020 

 

ІЖ Наукова дискусія «ЗНО в 

умовах карантину: переваги 

та ризики» 

Мета: оцінка ефективності роботи абітурієнтів в умовах карантину, 

обговорення змін у графіках ЗНО та можливостей, якими можна 

скористатися під час карантину у підготовці. 

Цільова аудиторія: абітурієнти (акцент – на ЗНО з української мови та 

літератури, історії України та англійській мові), студенти коледжів, які 

здають ДПА у формі ЗНО 

15.05.2020 

ІФФ Майстер-клас 
«Давньоєгипетська для 

початківців» 

Питання для розгляду: 

 Особливості давньоєгипетського алфавіту. 

 Ключові правила написання давніх текстів, способи вираження слів та 

речень, відомі словесні вирази того періоду.  

 Як самостійно написати своє ім'я та інші слова давньоєгипетською 

мовою. 

Цільова аудиторія: студенти, аспіранти, докторанти, молоді вчені, усі 

бажаючі. 

17.05.2020 

 

 



ІФ Наукова дискусія 

«Іноземна мова і карантин: 

виклики і лайфхаки онлайн-

навчання»  

Онлайн-тренінг 

«Знайомство з японською 

мовою» 

 

Питання для наукової дискусії: 

• проблеми вивчення іноземних мов в умовах карантину; 

• труднощі в опануванні іноземних мов без фасилітації викладача або 

з обмеженим втручанням;  

• питання мотивації, організації навчального простору та часу, пошуку 

нових можливостей у вивченні іноземних мов;  

• аналіз ефективності наявних освітніх ресурсів з вивчення іноземної 

мови онлайн.  

Мета онлайн-тренінгу: заохотити учасників до вивчення нової іноземної 

мови у час, коли для цього з’явилося багато нових можливостей. 

Цільова аудиторія: викладачі, студенти, аспіранти, докторанти, молоді 

вчені, усі охочі. 

18.05.2020 

 

 

ІЛ П’ятиденний онлайн-

марафон «Знайомство з 

собою» 

 

Мета марафону: здійснення учасниками самоаналізу власних ресурсів, 

індивідуальних властивостей за допомогою психологічних методик, 

зокрема  проєктивних тестів. 

Цільова аудиторія: викладачі, студенти, аспіранти, докторанти, молоді 

вчені, усі бажаючі. 

18-22.05.20 

  

ПІ Вебінар «Академічна 

культура дослідника в 

освітньому просторі»  

 

 

 

Питання для розгляду: 

 Законодавче забезпечення питання академічної доброчесності; 

 Основні види порушень академічної доброчесності; 

 Спільне і відмінне між поняттями «плагіат» і «академічний плагіат». 

Цільова аудиторія: професорсько-викладацький склад студенти, 

аспіранти, докторанти, молоді та досвідчені вчені, усі бажаючі. 

21.05.2020 

 

 

ФІТУ Наукова онлайн-вікторина 

«MozgoПаті» 

 

Про захід: під час вікторини учасники зможуть перевірити свої знання з 

різних галузей знань та обмінятися креативними ідеями. 

Цільова аудиторія: викладачі, студенти, аспіранти, докторанти, молоді 

вчені, усі бажаючі. 

13-20.05.2020 

 


