
План заходів  

з популяризації науки на 2020 р. 
 

Назва 

закладу 

Назва заходу Мета Дата 

проведення 

Цільова 

аудиторія 

Контактна особа 

Горлівський  

інститут 

іноземних 

мов 

Державного 

вищого 

навчального 

закладу  

«Донбаський 

державний 

педагогічний 

університет» 

За сімома 

печатями: 

історико-

філологічна 

вікторина  

«Переклад» 

спеціалізова

них знань на 

мову 

малопідгото

вленого 

слухача, 

популяризац

ія знань з 

історії, 

української 

мови й 

літератури. 

21.02.2020 р. Учні ЗСО 

м.Бахмут 

Тітова Ольга 

Борисівна, 

кандидат 

філологічних 

наук, доцент 

кафедри 

української 

філології 

e-mail: 
o.b.titova2016@gma

il.com 
Колесніченко 

Олена Леонідівна, 

кандидат 

філологічних 

наук, доцент, 

завідувач  

кафедри 

мовознавства та 

російської мови 

e-mail: 

el.ko14777@gmail.

com 

Семінар 

«Використання 

сучасних 

комп’ютерних 

технологій у 

наукових 

дослідженнях» 

Надання 

знань,  

умінь, 

навичок у 

автоматизаці

ї нумерації 

джерел 

списку 

літератури 

при 

написанні 

наукових 

робіт 

26.02.2020р. 

Молоді 

вчені, 

співробітник

и інституту 

Єфімов Дмитро 

Володимирович, 

кандидат 

педагогічних 

наук, старший 

викладач кафедри 

педагогіки  

e-mail: 

Jaster19911@gmai

l.com 

 

Виставка 

фоторобіт 

«Історико-

культурні 

пам'ятки 

української 

провінції» 

Популяриза

ція  

історико-

культурних 

пам'яток 

української 

провінції 

Лютий 

2020р 

Науковці, 

викладачі, 

студенти, 

усі, хто 

цікавиться 

історією 

Докашенко 

Віктор 

Миколайович, 

доктор історичних 

наук, професор 

кафедри 

вітчизняної та 

зарубіжної історії 

e-mail: 

v.m.dokashenko@

ukr.net 

Відеопрезентація 

спеціальності 

«Переклад» і 

«Англійська 

Популяриза

ція 

освітнього 

напряму 

23.02.2020р. Потенційні 

абітурієнти, 

учні шкіл 

Ясинецька Олена 

Анатоліївна, 

кандидат 

філологічних 

mailto:o.b.titova2016@gmail.com
mailto:o.b.titova2016@gmail.com
mailto:el.ko14777@gmail.com
mailto:el.ko14777@gmail.com
mailto:Jaster19911@gmail.com
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мова»  (у рамках 

Дня відкритих 

дверей)  

 

наук, доцент 

кафедри 

англійської 

філології та 

перекладу 

e-mail: 

olena_yasynetska2

015@ukr.net 

Укладання 

словника з 

психопоетикальн

ого аналізу 

художнього 

тексту 

Популяриза

ція 

наукового 

досвіду  

Упродовж 

 2020 р. 

Студенти, 

науковці, 

усі, хто 

цікавиться 

літературою 

й 

психологією 

Скляр Ірина 

Олександрівна, 

кандидат 

філологічних 

наук, доцент 

кафедри 

української 

філології 

e-mail: 
irinaskl08@ukr.net  

Всеукраїнський 

науково-

практичний 

конкурс 

студентських 

наукових робіт, 

присвячений 

річниці 

культурної 

дипломатії в 

Україні. 

Українське 

Фулбрайтівське 

Коло.  

 «Урок як 

дискурс» 

(науково-

практична робота 

Ладоніної 

Варвари (309а) 

 

Активізуват

и науковий 

інтерес до 

проблем 

культурної 

дипломатії в 

Україні; 

сприяти 

розвитку 

культурних 

взаємин між 

Україною, 

зокрема, 

творчою 

громадою 

молоді та 

іншими 

країнами; 

популяризув

ати 

український 

культурний 

продукт; 

стимулюват

и і 

підтримуват

и талановиту 

молодь 

 

1.03. – 1.05. 

2020р. 

Студенти Габідулліна Алла 

Рашатівна, доктор 

філологічних 

наук, професор 

кафедри 

мовознавства та 

російської мови 

e-mail: 

allagabidullina54@

gmail.com 

Тренінг торг. 

підприємств 

«Сучасні 

психотехнології 

процесу 

ефективних 

продажів» в 

системі тренінгів 

з апробації 

Популяриза

ція і 

використанн

я 

інноваційни

х 

психологічн

их підходів  

у різних 

12-13.03. 

2020р.,  

упродовж 

року  

 

Слухачі 

курсів 

підвищення 

кваліфікації 

Борозенцева 

Тетяна 

Валеріївна, 

кандидат 

психологічних 

наук, доцент, 

завідувач кафедри 

психології 

e-mail: 

mailto:olena_yasynetska2015@ukr.net
mailto:olena_yasynetska2015@ukr.net
mailto:irinaskl08@ukr.net
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інноваційних 

психотехнологій 

у межах 

організації курсів 

підвищення 

кваліфікації   

 

видах 

діяльності 

club.nashedelo@g

mail.com 

 

Міжнародна 

науково-

практична 

конференція 

«Східнослов՚янс

ька філологія: 

від Нестора до 

сьогодення» 

 

Популяриза

ція наукових 

знань з 

філологічни

х дисциплін, 

обговорення 

проблеми 

сучасного 

наукового 

вивчення та 

викладання 

філологічни

х дисциплін, 

обмін 

науково-

педагогічни

м та 

методичним 

досвідом, 

науковими 

ідеями, 

апробація 

результатів 

проведених 

досліджень, 

розробка 

практичних 

рекомендаці

й щодо 

використанн

я 

інноваційни

х підходів у 

процесі 

шкільного та 

вишівського 

навчання 

лінгвістични

х та 

літературозн

авчих 

дисциплін. 

 

26.03. 

 2020 р. 

Науковці, 

викладачі, 

вчителя, 

студенти 

Комаров Сергій 

Анатолійович,док

тор філологічних 

наук, професор, 

завідувач кафедри 

світової 

літератури 

 e-mail: 

kamis2007sa@ukr.

net 

mailto:club.nashedelo@gmail.com
mailto:club.nashedelo@gmail.com
mailto:kamis2007sa@ukr.net
mailto:kamis2007sa@ukr.net


ІІ Міжнародна 

науково-

практична 

конференція 

студентів і 

молодих 

науковців 

«Україністика: 

нові імена в 

науці» 

 

 

Популяриза

ція 

здобутків 

україністики 

в галузі 

мовознавств

а, 

літературозн

авства та 

культурологі

ї 

22-23.04. 

2020р. 

Молоді 

науковці, 

студенти, 

вчителя, 

учні шкіл 

Радіонова Тетяна 

Михайлівна, 

кандидат 

філологічних 

наук, доцент, 

завідувач  

кафедри 

української 

філології  

e-mail:  
t.radionova1974@g

mail.com 

 

ХVІІІ 

Міжрегіональна 

науково-

практична 

конференція 

молодих учених 

та аспірантів 

«Дослідження 

молодих 

науковців у 

галузі 

гуманітарних 

наук» 

Підтримка і 

розвиток 

наукової 

діяльності 

студентів і 

молодих 

учених, 

виявлення 

інтелектуаль

них і 

творчих 

здібностей 

студентів, 

формування  

у них 

зацікавленос

ті до 

науково-

дослідної 

роботи, 

вміння 

захищати 

свої наукові 

наробки і 

вирішувати 

практичні 

завдання, 

підвищення 

ефективност

і самостійної 

роботи. 

 

14.05.2020р. Молоді 

науковці, 

студенти, 

вчителя, 

учні  шкіл 

Ткаченко 

Людмила 

Володимирівна, 

завідувач відділу 

наукової роботи 

студентів  

 e-mail: 

lv_tkachenko@ukr.

net 

 

Відкрита 

науково-

популярна лекція 

«Екранізація 

літературного 

тексту: шляхи та 

засоби адаптації 

книги в 

кінематографі»  

Популяриза

ція 

здобутків 

літературозн

авства та 

культурологі

ї, їх синтезу 

і розвитку. 

20.05.2020р. Молоді 

науковці, 

студенти 

Комаров Сергій 

Анатолійович,док

тор філологічних 

наук, професор, 

завідувач кафедри 

світової 

літератури 

 e-mail: 

kamis2007sa@ukr.

net 

Презентація Ознайомлен 15.10.2020 р. Молоді Карпіна Олена 

mailto:t.radionova1974@gmail.com
mailto:t.radionova1974@gmail.com
mailto:lv_tkachenko@ukr.net
mailto:lv_tkachenko@ukr.net
mailto:kamis2007sa@ukr.net
mailto:kamis2007sa@ukr.net


наукових 

фахових видань 

України з різних 

галузей знань 

 

 

ня з 

науковими 

фаховими 

виданнями 

України з 

різних 

галузей 

знань 

науковці, 

студенти 

Сергіївна, 

кандидат 

філологічних 

наук, ст.. 

викладач кафедри 

світової 

літератури 

e-mail: 

olena.karpina@gm

ail.com 

 

Всеукраїнська 

науково-

практична 

конференція 

«Бахмутська 

старовина: 

краєзнавчі 

дослідження» 

  

 

Висвітлення 

наукових 

досягнень  

та обмін 

досвідом в 

області 

регіональної 

історії,  

обговорення 

сучасних 

теоретичних 

та 

практичних 

проблем 

історичної 

регіоналісти

ки, 

залучення  

молодих 

науковців до 

активного 

діалогу в 

галузі 

джерелознав

чих та 

історіографі

чних 

досліджень 

 

23.10.2020 р. Науковці, 

студенти, 

учні шкіл, 

співробітник

и музеїв 

Докашенко 

Галина Петрівна, 

доктор історичних 

наук, професор, 

завідувач кафедри 

вітчизняної та 

зарубіжної історії 

e-mail: 

galinadokashenko

@ukr.net 

 

Регіональний 

конкурс 

поетичного 

перекладу 

(англійська та 

українська мови) 

серед учнів ЗОШ 

та студентів ГІІМ 

ДВНЗ ДДПУ 

 

Популяриза

ція знань з 

перекладу 

іноземних 

мов, 

стимулюван

ня навчання 

мов, 

виявлення 

інтелектуаль

них і 

творчих 

здібностей. 

Жовтень 

2020р. 

Студенти, 

учні шкіл 

Ясинецька Олена 

Анатоліївна, 

кандидат 

філологічних 

наук, доцент 

кафедри 

англійської 

філології та 

перекладу 

e-mail: 

olena_yasynetska2

015@ukr.net 

Конкурс з 

країнознавства 

Англії та 

Популяриза

ція знань з 

країнознавст

10.11.2020р. Учні шкіл Ситняк Роман 

Миколайович, 

кандидат 
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США/Франції/Ні

меччини 

ва Англії та 

США/Франц

ії/Німеччини

, 

стимулюван

ня навчання 

мов, 

виявлення 

інтелектуаль

них і 

творчих 

здібностей. 

 

філологічних 

наук, доцент, 

завідувач кафедри 

германської 

філології  

e-mail: 

sytniakromannest

@gmail.com 

V Всеукраїнська 

науково-

практична 

конференція 

молодих учених 

«Мовна 

комунікація і 

сучасні 

технології у 

форматі 

різнорівневих 

систем» 

 

Виявлення 

наукового і 

творчого 

потенціалу 

молоді, 

забезпеченн

я трибуни 

для вільного 

обміну 

думками, 

стимулюван

ня наукової 

діяльності 

молоді, 

сприяння її 

успішному 

кар՚ єрному 

старту і 

росту, 

створення 

умов для 

реалізації 

інноваційног

о потенціалу 

молоді. 

 

27.11.2020 р. Молоді 

науковці, 

студенти, 

вчителя,  

учні шкіл 

Андрущенко 

Вікторія Олегівна, 

кандидат 

філологічних 

наук, доцент, 

завідувач кафедри 

англійської 

філології та 

перекладу 

e-mail: 

andruschenkoviky

@i.ua 

 

mailto:andruschenkoviky@i.ua
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