
Програма діяльності Наукового Товариства 
САДМВ Інституту філології на 2018 рік 

 

Проекти НТ САДМВ Інституту філології на 2018 рік: 

 Тематичні сесії з написання та подання заявок на участь у 

міжнародних грантах, програмах обміну для студентів, аспірантів 

та молодих вчених; 

 Тренінги з основ написання наукових статей для студентів, 

аспірантів, в т.ч. написання наукових статей англійською мовою; 

 Майстер-класи професійних перекладачів : «Сучасний перекладач 

: міфи та реалії»; «Сучасні технології для перекладачів» 

 Тренінги з основ ораторського мистецтва для сучасних та 

майбутніх лідерів.  

 Тренінг «Як підготувати презентацію для захисту курсової, 

дипломної, магістерської роботи та блискуче виступити на захисті 

роботи?» 

 Проект «Ласкаво просимо у світ японської анімації». 

 Проект «Борис Грінченко – перекладач-новатор: на зламі 

минулого та сучасного» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Проект Дата виконання Відповідальний 
за захід 

Реалізація (хто 
доповідає) 

Тематичні сесії з 
написання та 

подання заявок на 
участь у 

міжнародних 
грантах, програмах 

обміну для студентів, 
аспірантів та 

молодих вчених; 

   

1. Круглий стіл 
«Досвід участі 
викладачів 
університету у 
міжнародних 
проектах» 

Вересень 2018 Федорова 
Анастасія 

Олександрівна, 
Гілевич Аліна 

Василівна 

Маматова Вєра 
Володимирівна 

2. Тренінг «Де шукати 
міжнародні програми 
обміну? Які бувають 
міжнародні програми 

обміну?» 

Травень 2018 Федорова 
Анастасія 

Олександрівна 

Федорова 
Анастасія 

Олександрівна 

Тренінги з основ 
написання наукових 
статей для студентів, 

аспірантів, в т.ч. 
написання наукових 
статей англійською 

мовою; 

   

1. Наукова сесія 
засідання круглого 
столу «Алгоритм 

написання наукових 
статей» 

Листопада 2018 Федорова 
Анастасія 

Олександрівна 

Федорова 
Анастасія 

Олександрівна 

Майстер-класи 
професійних 

перекладачів : 
«Сучасний 

перекладач : міфи та 
реалії»; 

   

1. I Сесія-майстер-
клас професійного 

перекладача : 
«Сучасний 

перекладач : міфи та 
реалії» 

Лютий 2018 Федорова 
Анастасія 

Олександрівна, 
Гілевич Аліна 

Василівна 

Палійчук Еліна 
Олександрівна 

Тренінги з основ    



ораторського 
мистецтва для 

сучасних та 
майбутніх лідерів. 

1. Літературний вечір 
«Поезія різних епох 
мовою оригіналу» 

Жовтень 2018 Федорова 
Анастасія 

Олександрівна, 
Фещенко Марія 

Іванівна, 
Гілевич Аліна 

Василівна 

 

2. Тренінг «Як 
підготувати 
презентацію для 
захисту курсової, 
дипломної, 
магістерської роботи 
та блискуче 
виступити на захисті 
роботи?» 

Квітень 2018 Фещенко Марія 
Іванівна, 

Гілевич Аліна 
Василівна 

Фещенко Марія 
Іванівна 

Проекти науково-
просвітницького 
напрямку : 

   

Проект «Діалог 
культур Схід-Захід: 
культурологічні 
паралелі» 

Березень 2018 Федорова 
Анастасія 

Олександрівна, 
Фещенко Марія 

Іванівна 
Гілевич Аліна 

Василівна 

Гілевич Аліна 
Василівна 

  


