План заходів Горлівського інституту іноземних мов
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»
із популяризації науки на 2020-2021 н. р.
№
1.

Дата
Цільова
Контактна особа
проведення
аудиторія
Наукова
онлайн- 21-22 вересня Здобувачі вищої Тітова
О.Б.,
доцент
конференція Спільні 2020 р.
освіти
кафедри
української
філології
дороги
«Гуманісти
про людину» на базі
Університету Марії
Кюрі-Склодовської у
Любліні
Назва заходу

Доля І.В.,
викладач
кафедри психології

2.

Консультування
з Вересеньжовтень
надання
2020р.
психологічної
допомоги особам, які
зазнали насильства
(проєкти ENVP) дистанційно,
платформа ZOOM)

Психологи
Донецької
області

3.

Участь
в
якості Жовтень
експерта у Міських 2020р.
Читаннях з Гуманної
Педагогіки
«Як
любити дитину»

Борозенцева
Т.В.,
Вчителі
кафедри
(початкова
та завідувач
психології, доцент
середня школа)

4.

Співпраця
із
Обласним Центром
зайнятості (участь у
заходах
«Ярмарок
вакансій»)

5.

V
Всеукраїнська 27 листопада
2020 р.
науково-практична
конференція молодих
учених
«Мовна
комунікація і сучасні
технології у форматі
різнорівневих
систем»

Студенти,
викладачі ГІІМ,
учні й учителі
шкіл м. Бахмут,
учасники
конференції
з
навчальних
закладів України
та Польщі

Андрущенко
В. О.,
завідувач
кафедри
англійської філології та
перекладу, доцент

6.

Виступ
перед Листопад
2020 р.
вчителями
Лисичанської
багатопрофільної
гімназії з доповіддю
про
організацію
наукової роботи в
рамках
МАН
з
учнями
старших
класів

Вчителі
Лисичанської
багатопрофільної
гімназії

Корольова О.Ю.,
ст. викладач
кафедри
англійської філології та
перекладу

Жовтень
2020р.
квітень
2021р.

Роботодавці,
- потенційні
працівники

Борозенцева
Т.В.,
завідувач
кафедри
психології, доцент

7.

8.

Квест-гра «Вітрила
історії» – Як ти
знаєш історію свого
краю?
Проведення майстеркласів з практичної
психології в режимі
вебінарів (співпраця з
ГО
«Відкрита
Асоціація
психологів-практиків
«Трансформація»)

Волвенко Н.М., доцент
учні кафедри вітчизняної та
зарубіжної історії

Листопад
2020р.

Викладачі,
здобувачі,
шкіл міста

Листопад
2020р.лютий 2021р.

Студенти,
вчителі, батьки
(Бахмут,
Слов՚янськ,
Дружківка,
Костянтинівка,
Краматорськ)

Борозенцева
Т.В.,
завідувач
кафедри
психології,
доцент
Дроздова Д.С., доцент
кафедри
психології,
Грицук О.В.,
доцент
кафедри
психології.
Доля І.В.,
викладач кафедри
психології

9.

Відкриття
фото Грудень
виставок
«Україна 2020р.
давня» та «Україна
чарівна»

Викладачі,
здобувачі,
представники
громадськості

Докашенко
В.М.,
професор
кафедри
вітчизняної
та
зарубіжної історії

10.

Телемости «Історія – Січень 2021р.
міст в майбутнє»

Викладачі,
здобувачі
Сумського
державного
педагогічного
університету
імені
А.С.Макаренка,
Центральноукраїнського
державного
педагогічного
університету
імені
В. Винниченка

Концур В.В.,
доцент
кафедри вітчизняної та
зарубіжної історії
Євсеєнко С.А., доцент
кафедри вітчизняної та
зарубіжної
історії,
Стуканова Ю.Р.,
ст. викладач
кафедри
вітчизняної
та
зарубіжної історії

11.

Виступ
на Лютий 2020р.
педагогічній
раді
Бахмутського
міського
центру
технічної творчості
дітей та юнацтва
«Комп՚ютерні
технології
у
навчанні»

Педагоги
БМЦТТДЮ

Єфімов Д.В., доцент
кафедри педагогіки та
методики викладання

12.

Проведення
ІІІ Лютий 2021р.
історикофілологічної онлайнгри
«За
сімома
печатями»

Учні
старших Тітова
О.Б.,
доцент
класів ЗЗСО
кафедри
української
філології

13.

Вебінар «Історія як Березеньзасіб
гібридної квітень
2021 р.
загрози»

Вчителі області

Докашенко
професор
вітчизняної

В.М.,
кафедри
та

зарубіжної історії
О.О.,
ЗОШ № 11, 12 Чурсінова
викладач
кафедри
м. Бахмут,
французької
та
центральна
іспанської мов
бібліотека
м. Бахмут

14.

День Франкофонії

15.

Березень
Перегляд
французьких фільмів 2021р.
на мові оригіналу

Центральна
бібліотека
м. Бахмут,
громада міста

Потреба Н.А., завідувач
кафедри французької та
іспанської мов, доцент

16.

квітня
IX
Міжнародна 21
2021 р.
науково-практична
конференція
«Сучасні лінгвістичні
парадигми»
День іспанської мови 23.04.2021р.

Науковці,
викладачі,
аспіранти,
магістранти

Старченко О.А., доцент
кафедри
германської
філології

17.

19.03.2021р.

ЗЗСО м. Бахмут, Чабанова І.В., викладач
кафедри французької та
центральна
іспанської мов
бібліотека
м. Бахмут

18.

Проведення науково- Квітень
пізнавальних заходів 2021р.
у рамках Тижня
англійської мови

19.

Екскурсія
містом
«Силуети минулого»
у форматі «історії,
що оживає»

20.

Якість
освіти
та Квітень
2021р.
академічна
доброчесність
в
освітньо-науковому
середовищі

3 і 4 курси ГІІМ

Скляр
І.О.,
доцент
кафедри
української
філології

21.

Літературна вітальня Квітень
«Жанр
сонету
в 2021 р.
літературі
бароко:
науковий і читацький
дискурси»

Викладачі,
здобувачі

Карпіна О. С.,
доцент
кафедри
світової
літератури
Алексєєва О. М.,
викладач
кафедри
світової літератури

22.

травня Молоді науковці, Габідулліна А. Р.,
ХIX Міжрегіональна 13
кафедри
2021р.
залучення учнів професор
науково-практична
та
шкіл
міста, мовознавства
конференція молодих
російської мови
області
учених і аспірантів
Єфімов Д.В., доцент
«Дослідження
кафедри педагогіки та
молодих науковців у
методики
викладання,
галузі гуманітарних
голова Ради молодих
наук»
учених

Розробка
сценарію
квітень
2021р.

Студенти
та
магістранти, учні
старших класів
ЗОШ
№
18,
м. Бахмут
Мешканці
гості міста

Осипенко В.Ю.
Шистка А.О., викладачі
кафедри
германської
філології

та Стуканова Ю.Р., ст.
викладач
кафедри
вітчизняної
та
зарубіжної історії

23.

Відкрита
лекція Травень
«Екранізація
як 2021р.
форма взаємодії кіно
і літератури»

Викладачі,
здобувачі

Комаров С.А., завідувач
кафедри
світової
літератури, професор

24.

Он-лайн
«Гравікон»

гра 2021р.,
2 семестр

О.Л.,
Учні
старших Колесніченко
кафедри
класів шкіл міста завідувач
мовознавства
та
та області
російської мови, доцент

25.

Протягом
Популяризація
інформації
про року
участь
викладачів
кафедри англійської
філології
та
перекладу в проєкті
Еразмус+ на сайті
інституту

Шкуропат М.Ю., доцент
Студенти,
кафедри
англійської
викладачі,
філології та перекладу
навчальні
заклади України
та
закордону,
партнери

