Календарний план
проведення конференцій
в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті
на 2020 р.
№
Назва заходу
з/п
1.
Інновації в освітньому
процесі: методологія,
тенденції, технології

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Перспективні наукові
дослідження
європейських мов,
літератури та методик
їх викладання
Актуальні проблеми
сучасної філології

Студентські наукові
читання з нагоди 206-ї
річниці від дня
народження Тараса
Шевченка
Формування предметної
компетентності, як
складової професійної
компетентності вчителя
трудового навчання та
технологій
Шевченківські читання
Філологія ХХІ ст.
Методика навчання мов і
культур

Тип заходу

Дата

Відповідальні

Всеукраїнська
студентська
науковопрактична
конференція
Інтернетконференція

23 січня
2020 р.

19 лютого
2020 р.

Кафедра загальної
педагогіки,
дошкільної,
початкової та
спеціальної освіти
Кафедра англійської
мови та перекладу

21 лютого
2020 р.

Кафедра української
мови і літератури

10 березня
2020 р.

Кафедра української
мови і літератури

Наукові читання

12 березня
2020 р.

Всеукраїнські
студентські
читання
Всеукраїнська
студентська
науковопрактична
конференція

16 березня
2020 р.

Кафедра
технологічної і
професійної освіти
та
загальнотехнічних
дисциплін
Кафедра української
мови і літератури

26 березня
2020 р.

Кафедра англійської
мови та перекладу

Всеукраїнська
студентська
науковопрактична
конференція
Наукові читання

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

Усна історія –
актуальний напрям
сучасного наукового
процесу
Сучасні педагогічні
стратегії розбудови
освітнього простору:
дидактико-методичний
супровід компетентнісно
орієнтованого навчання
у початковій школі
Менеджмент ХХІ
століття: актуальні
питання та шляхи їх
вирішення
Інновації в науковопедагогічній,
економічній
та інформаційній
діяльності
Актуальні проблеми
охорони праці та
екології

ІІ Фестиваль науки та
арт-проектів
Психологічні проблеми
сучасності

15.

Пріоритетні напрями
європейського наукового
простору: пошук
студента

16.

Дунай в географічному,
історичному та
культурологічному
вимірах. ІІІ науковий
симпозіум, присвячений
Міжнародному Дню
Дунаю

Міжнародна
науковопрактична
конференція
Міжнародна
науковопрактична
конференція

15 квітня
2020 р.

Кафедра української
і всесвітньої історії
та культури

23 квітня
2020 р.

Кафедра загальної
педагогіки,
дошкільної,
початкової та
спеціальної освіти

Міжнародна
науковопрактична
конференція
Міжнародна
науковопрактична
конференція

29 квітня
2020 р.

Кафедра управління
підприємницькою
та туристичною
діяльністю
ФУАІД

Всеукраїнська
науковопрактична
конференція

12 травня
2020 р.

Фестиваль

14 травня
2020 р.
15 травня
2020 р.

Інтернетконференція
Міжнародна
студентська
науковопрактична
конференція
Міжнародний
науковопрактичний
симпозіум

30 квітня
2020 р.

22 травня
2020 р.

26 червня
2020 р.

Кафедра
технологічної,
професійної освіти
та
загальнотехнічних
дисциплін
Науковий відділ
Кафедра загальної
та практичної
психології
Науковий відділ

Науковий відділ

17.

Поетичний світ Дунаю

Поетичний
фестиваль

26-27
липня
2020 р.

18.

VІ Дунайські
наукові читання,
присвячені 80-річчя
ІДГУ
Вища освіта у
міждисциплінарному
вимірі: від традицій до
інновацій

Міжнародна
науковопрактична
конференція
Інтернетконференція

25 вересня
2020 р.

20.

Сучасне інформаційне
суспільство: традиції та
інновації

Всеукраїнська
науковопрактична
конференція

22 жовтня
2020 р.

21.

Соціально-економічні та
правові проблеми
розвитку України: шляхи
їх вирішення

30 жовтня
2020 р.

22.

Науковий пошук
студентів ХХІ ст.:
актуальні питання
гуманітарних і
соціально-економічних
наук
Традиції та інновації в
сучасній педагогічній
діяльності:
європейський вимір

Міжнародна
студентська
науковопрактична
конференція
Міжнародна
студентська
науковопрактична
конференція

16
листопада
2020 р.

Науковий відділ

Всеукраїнська
студентська
науковопрактична
конференція
Всеукраїнська
науковопрактична
конференція

22
листопада
2020 р.

Кафедра соціальної
роботи, соціальної
педагогіки та
фізичної культури

04 грудня
2020 р.

Кафедра української
і всесвітньої історії
та культури

19.

23.

24.

Благодійність у
сучасному світі: витоки,
проблеми, перспективи

29 вересня
2020 р.

Кафедра загального
мовознавства,
слов’янських мов та
світової літератури
Педагогічний
факультет
Кафедра загальної
педагогіки,
дошкільної,
початкової та
спеціальної освіти
Кафедра
математики,
інформатики та
інформаційної
діяльності
Кафедра управління
підприємницькою
та туристичною
діяльністю

