


 

ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ  

Наукового товариства 

студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених  

Київського національного лінгвістичного університету 

 

І. НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Семінари-апробації наукових досліджень 

 

№ Заходи Термін виконання Відповідальні за виконання 

1.  Семінар-апробація “Філологія у вимірах сьогодення”: 

апробація результатів наукових досліджень молодих 

учених: 

– обговорення параграфів  дисертаційних праць; 

– обговорення наукових ідей; 

– обговорення дискусійних і проблемних питань 

наукових досліджень тощо. 

протягом 2021 року кандидат філологічних наук, 

доц. Кукаріна А. Д. 

2.  Семінар-апробація “Педагогіка у вимірах сьогодення”: 

апробація результатів наукових досліджень молодих 

учених: 

– обговорення параграфів дисертаційних праць; 

– обговорення наукових ідей; 

– обговорення дискусійних і проблемних питань 

наукових досліджень, тощо. 

протягом 2021 року кандидат педагогічних наук, 

доц. Тронь Т. В. 

3.  Семінар-апробація “Наукова і міжнародна діяльність 

молодих учених: обмін досвідом”: 

– виступи молодих учених КНЛУ; 

– виступи молодих учених інших закладів, установ, 

тощо, де проводиться наукова діяльність 

протягом 2021 року кандидат філологічних наук, 

доц. Капранов Я. В. 

4.  Інші заходи для молодих учених протягом року всі члени НТСАДіМВ 

 



ІІ. НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Онлайн-вебінари 

 

№ Заходи Термін виконання Відповідальні за виконання 

1.  Онлайн-вебінар “Академічна доброчесність у 

науковому просторі молодих учених у Київському 

національному лінгвістичному університеті”: 

– Положення про академічну доброчесність здобувачів 

вищої освіти Київського національного лінгвістичного 

університету (перший (бакалаврський) і другий 

(магістерський) рівні вищої освіти; денна і заочна 

форми здобуття освіти; 

– Третій рівень вищої освіти 

квітень 2021 року всі члени НТСАДіМВ 

2.  Онлайн-вебінар “Онлайн бібліотеки”: Google Scholar, 

Microsoft Academic Search, openlibrary.org, 

ScienceResearch.com, ScienсуCommons, UNESDOC, 

World Public Library Association 

вересень-жовтень 2021 року всі члени НТСАДіМВ 

3.  Онлайн-вебінар “Публікація результатів досліджень 

молодих учених у журналах і збірниках наукових 

праць”: 

– публікація результатів досліджень у виданнях, що 

включено до категорії А Переліку фахових видань 

України; 

– публікація результатів досліджень у виданнях, що 

включено до категорії Б Переліку фахових видань 

України 

вересень-жовтень 2021 року всі члени НТСАДіМВ 

4.  Онлайн-вебінар “Презентація результатів досліджень 

на наукових заходах різних рівнів”: 

– вибір заходу (конгрес, конференція, тощо); 

– етапи підготовки тез доповідей (вимоги до 

оформлення); 

вересень-жовтень 2021 року всі члени НТСАДіМВ 



– підготовка доповіді і презентації 

5.  Онлайн-вебінар “Наукометрія: виклики і реальність”: 

– користування наукометричними базами Index 

Copernicus, Scopus і Web of Science; 

– пошук інформації у журналах у відкритому доступі, 

що індексуються в наукометричних базах Index 

Copernicus, Scopus і Web of Science; 

– використання надбань світової науки, тощо. 

лютий 2021 року директор бібліотеки КНЛУ, 

доц. Кукаріна А. Д. 

6.  Онлайн-вебінар “Міжнародний простір для молодого 

ученого”: 

– академічна мобільність; 

– конкурси міжнародних наукових проєктів; 

– літні школи, стажування 

протягом року всі члени НТСАДіМВ 

7.  Інші заходи для молодих учених протягом року всі члени НТСАДіМВ 

 

Заходи різних рівнів 

 

№ Заходи Термін виконання Відповідальні за виконання 

1. Організація міжнародної науково-практичної 

конференції “AD ORBEM PER LINGUAS. ДО СВІТУ 

ЧЕРЕЗ МОВИ”  

13–14 травня 2021 року всі члени НТСАДіМВ 

2. Інші заходи для молодих учених КНЛУ протягом року всі члени НТСАДіМВ 

 

Соціологічні дослідження 

 

№ Заходи Термін виконання Відповідальні за виконання 

1. Проведення опитування серед аспірантів КНЛУ з 

метою виявлення проблемних питань і пошуку шляхів 

їхнього вирішення 

до 30 травня 2021 р. всі члени НТСАДіМВ 

2. Інші заходи для молодих учених КНЛУ протягом року всі члени НТСАДіМВ 

 

 



ІІІ. НАУКОВО-КОНСУЛЬТАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Українські конкурси грантової підтримки молодих учених 

 

№ Конкурси Термін виконання Відповідальні за виконання 

1.  Конкурс на здобуття стипендії Президента України лютий 2021  всі члени НТСАДіМВ 

2.  Конкурс на здобуття премій Верховної Ради України 

найталановитішим молодим ученим 

грудень 2021 р. всі члени НТСАДіМВ 

3.  Конкурс “Підтримка досліджень провідних та молодих 

учених”, що фінансується на рахунок Національного 

фонду досліджень України 

травень-червень 2021 р. всі члени НТСАДіМВ 

4.  Конкурс проєктів наукових робіт та науково-технічних 

(експериментальних) розробок молодих вчених, що 

фінансується за рахунок Фонду державного Бюджету 

України 

жовтень-листопад 2021 р. всі члени НТСАДіМВ 

5.  Інші конкурси для молодих учених протягом року всі члени НТСАДіМВ 

 

Міжнародні конкурси грантової підтримки молодих учених 

 

№ Конкурси Термін виконання Відповідальні за виконання 

1.  Конкурс проєктів наукових робіт ERASMUS+: КА1: 

Мобільність молоді; КА2: Проекти співпраці; КА3: 

Підтримка реформ; Жан Моне та ін. 

квітень-травень 2021 р. всі члени НТСАДіМВ 

2.  Конкурс проєктів наукових робіт HORIZONT травень-червень 2021 р. всі члени НТСАДіМВ 

 


