
Календарний план 

Проведення конференцій 

В Ізмаїльському державному гуманітарному університеті 

На 2021 р. 

№ 

з/п 

Назва заходу Тип заходу Дата Відповідальні 

1. Актуальні 

проблеми навчання 

іноземних мов в 

умовах 

дистанційної освіти 

Всеукраїнська 

науково-практична 

онлайн-

конференції 

18 лютого 2021 р. Кафедра 

англійської 

філології 

2. Нова українська 

школа : 

пріоритетність 

креативності і 

співтворчості 

суб’єктів 

освітнього процесу 

Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція 

19 лютого 2021 р. Педагогічний 

факультет 

3. Студентські наукові 

читання з нагоди 

207-ї річниці від 

дня народження 

Тараса Шевченка 

Наукові читання 09 березня 2021 р. Кафедра 

української 

мови і 

літератури; 
Наукове 

товариство 
молодих вчених, 

аспірантів, 
студентів 

Ізмаїльського 
державного 

гуманітарного 
університету. 

4. VII Дунайські 

наукові читання : 

Локальні 

ідентичності 

українського 

пограниччя: 

практики, 

взаємовпливи, 

шляхи інтеграції 

Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

18-19 березня  

2021 р. 

Кафедра історії 

та методики її 

навчання; 
Наукове 

товариство 
молодих вчених, 

аспірантів, 
студентів 

Ізмаїльського 
державного 

гуманітарного 
університету. 

5. Актуальні 

проблеми теорії і 

практики сучасної 

освіти 

Інтернет-

конференція 

15 квітня 2021 р. Педагогічний 

факультет 

6. Філологія ХХІ ст. 

Методика навчання 

мов і культур 

Всеукраїнська 

студентська 

науковопрактична 

конференція 

27 квітня 2021 р. Кафедра 

англійської 

філології; 
Наукове 



товариство 
молодих вчених, 

аспірантів, 
студентів 

Ізмаїльського 
державного 

гуманітарного 
університету.  

7. ІІІ Фестиваль науки 

та арт-проектів 

Фестиваль 14 травня 2021р. Декани 

факультетів. 

8. Пріоритетні 

напрями 

європейського 

наукового 

простору: пошук 

студента 

Міжнародна 

студентська 

науково-практична 

конференція 

14 травня 2021р. Науковий 

відділ; Наукове 
товариство 

молодих вчених, 
аспірантів, 
студентів 

Ізмаїльського 
державного 

гуманітарного 
університету 

9. ІV Слов’янські 

читання 

Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

24 травня 2021 р. Кафедра 

загального 

мовознавства, 

слов’янських 

мов та світової 

літератури 

10. Актуальні 

проблеми охорони 

праці та екології 

Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція 

03 червня 2021 р. Кафедра 

технологічної і 

професійної 

освіти та 

загально 

технічних 

дисциплін 

11. Пріоритети 

розвитку 

національної 

економіки в умовах 

євроінтеграції 

України 

Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція 

08 червня 2021 р. Кафедра 

управління 

підприємницько

ю та 

туристичною 

діяльністю 

12. Сучасна 

психологія: 

проблеми та 

перспективи 

 

Інтернет-

конференція 

01 липня 2021 р. Кафедра 

загальної та 

практичної 

психології 

13. Професійна 

ідентичність 

особистості : 

стратегії розвитку, 

інтерактивні 

технології 

формування 

готовності до 

самоздійснення 

Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

16 вересня 2021 р. Педагогічний 

факультет 



14. Соціально-

правовий захист 

різних категорій 

населення: 

європейський вимір 

 

Всеукраїнська 

студентська 

науково-практична 

конференція 

28 вересня 2021 р. Кафедра права і 

соціальної 

роботи; Наукове 
товариство 

молодих вчених, 
аспірантів, 
студентів 

Ізмаїльського 
державного 

гуманітарного 
університету. 

15. Буджацький 

фронтир у дзеркалі 

сучасної 

гуманітаристики 

Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

12-13 жовтня 

2021 р. 

 

Кафедра 

романо-

германської 

філології та 

методики 

навчання 

іноземних мов 

16. Збереження  і  

розвиток  

української мови в 

лінгвально 

неоднорідних 

регіонах України та 

Європи 

Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

21-22 жовтня 

2021 р. 

Кафедра 

української 

мови та 

літератури 

17. Науковий пошук 

студентів ХХІ ст.: 

актуальні питання 

гуманітарних і 

соціально-

економічних наук 

Всеукраїнська 

студентська 

науково-практична 

конференція 

16 листопада  

2021 р. 

Науковий 

відділ; Наукове 
товариство 

молодих вчених, 
аспірантів, 
студентів 

Ізмаїльського 
державного 

гуманітарного 
університету. 

18. Сім’я як дзеркало 

системи сучасного 

світу 

Інтернет-

конференція 

23 листопада 

2021 р. 

 

Кафедра 

загальної та 

практичної 

психології 

19. Благодійність у 

сучасному світі: 

витоки, проблеми, 

перспективи 

Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція 

10 грудня 2021 р. Кафедра історії 

та методики її 

навчання 

 

 

 

 

 

 


