План
проведення міжнародних, всеукраїнських науково-практичних
конференцій та семінарів здобувачів вищої освіти та молодих учених
Східноукраїнського національного університету
імені Володимира Даля у 2017 році

Міжнародні конференції
Назва
конференції, що
відповідає проблематиці
заходу

1
Міжнародна науковопрактична конференція
«Університетська наука.
Проблеми європейської
інтеграції»

XХ міжнародна науковотехнічна конференція
«ТЕХНОЛОГІЯ-2017»

Тема конференції
(семінару). Основні питання,
що пропонуються для
обговорення

Вищий навчальний заклад
(установа), відповідальний
за проведення заходу
(адреса, телефон, e-mail)

Термін
проведення
(число, місяць,
рік)

Кількість
учасників
від України

2
освітнього та
європейських

3
Факультет інженерії СНУ
ім. В.Даля
93400, Луганська обл.,
м. Сєвєродонецьк, пр.
Центральний, 59а
Контактні телефони:
0507661436
(06452)2-89-95
E-mail: zfx@snu.edu.ua
Факультет інженерії СНУ
ім. В.Даля
93400, Луганська обл.,
м. Сєвєродонецьк, пр.
Центральний, 59а
Контактні телефони:
0509045549
(06452)2-89-95
E-mail: zfx@snu.edu.ua
Vatarasov81@gmail.com

4
30січня по 01
лютого 2017 р.

5
90

21-22 квітня 2017
року

90

Взаємодія
наукового
просторів

Обговорення
актуальних
питань
енергота
ресурсозбереження,
екології,
вдосконалення
хімічних і комп’ютерних
технологій;
обмін
інформацією
про
нові
науково-технічні
досягнення.

Назва
зарубіжних
країн та
кількість
учасників від
кожної із них
6
Білорусь – 5
учасників;
Польша – 3
учасників

Білорусь – 5
учасників;
Ірак – 3
учасників;
Казахстан –
2 учасників

Міністерства, відомства або
установи, які є співорганізаторами
конференції, семінару від
України та зарубіжних країн

7
СНУ ім. В.Даля,
Люблінський Католицький
Університет Іоанна Павла II,
Університет Марії КюріСклодовської

Білоруський державний
технологічний університет
ПрАТ „Сєвєродонецьке
об’єднання АЗОТ”
ПрАТ „ХІМПРОЕКТ”
(м. Сєвєродонецьк)
ПрАТ «Лисичанська нафтова
інвестиційна компанія»

1

1
V Міжнародна науковопрактична конференція
«Актуальні питання
здоровʼязбереження та
практичної психології у
координатах сучасних
парадигм»

2
Питання для обговорення:
Практика
здоровʼязбереження
в
сучасному соціумі;
Теоретичні
і
практичні
аспекти
медикопсихологічної
допомоги:
професійний вимір;
Актуалізація
адаптивного
потенціалу особистості в
умовах
інтенсивних
соціальних змін;
Соціально-психологічні
засади здорового способу
життя;
Роль студентської науки у
вищих навчальних закладах;
Фізична реабілітація та
психологічні
засади
формування
здорового
способу життя молоді.

3
4
кафедра здоровʼя людини м.
та фізичного виховання,
Cєвєродонецьк,
Східноукраїнський
21-22 грудня 2017
національний університет
р.
імені Володимира Даля;
завідувач
кафедри
Завацький Ю.А. просп.
Центральний,
59а,
м. Cєвєродонецьк,
тел. (066) 730-28-09,
zavadski65@mail.ru

5
100

6
Азербайджан -1
Норвегія – 1
Польща - 1

7
Луганська обласна
державна організація,
Національна академія
педагогічних наук України,
Інститут психології ім.
Г.С.Костюка НАПН
України,
Львівський державний
університет безпеки
життєдіяльності,
Інститут охорони здоров'я
дітей та підлітків АМН
України
Сумгаітський державний
університет (Азербайджан)
Жешувський університет
(Польща)
Університет Агдера
(Норвегія)
Вища школа ім. Б. Янськєго
(Польща)
Жешувський університет
(Польща)
Університет Агдера
(Норвегія)
Університет м. Ніш Сербія

2

Всеукраїнські конференції
Назва
конференції

Тема конференції
(семінару). Основні
питання, що
пропонуються для
обговорення

Вищий навчальний
заклад (установа),
відповідальний за
проведення заходу
(адреса, телефон, e-mail)

Термін
проведення
(число,
місяць, рік)

1
Гуманітарні
проблеми
сучасного
розвитку
суспільства

2
Розглядається широкий
спектр важливих
наукових проблем
психології, практичної
психології, філософії,
соціології, соціальної
роботи, педагогіки,
здоров’я людини та
фізичного виховання,
української філології та
журналістики.
-хімії і хімічних
технологій;
- фармації;
- екологічних проблем;
- технічних наук;
- економічних та
соціальних проблем;
- інформаційних
технологій;
- філології та перекладу;
- довузівської
підготовки молоді.

3
СНУ ім. В.Даля
пр. Центральний, 59А,
м. Сєвєродонецьк,
Луганська обл., 93406
тел./факс: (06452) 4-0342,
http://www.snu.edu.ua/,
e-mail:

4
15 - 17
березня
2017р.

ІІІ Всеукраїнська
науково-технічна
конференція
здобувачів вищої
освіти та молодих
учених
«Актуальні
проблеми
науковопромислового
комплексу
регіонів»

Інститут хімічних
технологій СНУ ім. В
Даля (м. Рубіжне)
м. Рубіжне, вул.
Володимирська 31
(06453) 6-41-93,
ecology@iht.lg.ua

квітень 2017
р.

Кількість учасників

Міністерства,
відомства або
установи, які є
співорганізаторами
конференції, семінару

Всього
5

у т.ч. іногородніх
6
10

130

80

100

7
СНУ ім. В.Даля

Міністерство освіти і
науки України
Східноукраїнський
національний
університет
ім. Володимира Даля.
Науково-технічна
установа «ІХТПЕ» (м.
Рубіжне).
Інститут екології
економіки і права (м.
Київ)
КЗ «ЛОМАНУМ».

3

1
Інтернетконференція
студентів,
аспірантів та
молодих вчених
"Технічні науки в
Україні: погляд у
майбутнє"

Всеукраїнська
науково-практична
конференція
аспірантів,
студентів, молодих
науковців
та професійних
юристів
«Молодь і наука:
сучасний стан,
проблеми та
перспективи
розвитку права в
Україні»

2
Основні питання:
1. Актуальні напрями
розвитку метрології та
інформаційновимірювальних
технологій
2. Електроніка та
приладобудування
3. Інновації в
електротехніці та
електромеханіці
4. Автоматизація та
інтелектуалізація
проектування технічних
систем
5. Сучасні інноваційні
технології в технічній
освіті

3
Східноукраїнський
національний
університет імені
Володимира Даля
(м. Сєвєродонецьк),

Питання розвитку
правової науки в умовах
інтенсифікації
європейських прагнень в
Україні та активізації
громадянського
суспільства. Внесення
пропозиції щодо
вдосконалення
законодавства з
урахуванням передових
досягнень зарубіжної
науки

Юридичний факультет,
кафедра
конституційного права
СНУ ім. В. Даля, м.
Сєвєродонецьк,
проспект Центральний
59-а. 0501589273
gosik1@yandex.ua

4
27-28 квітня
2017 року

5
130

6
55

7
Академія наук вищої
освіти України
Національний
технічний університет
України «Київський
політехнічний
інститут імені Ігоря
Сікорського»

Губаревич Олег
Володимирович
(м. Сєвєродонецьк,
пр. Радянський, 59-а,
Україна,
+38050 588 89 10,
e-mail:
plasticcentrum@yandex.u
a

Кременчуцький
національний
університет імені
Михайла
Остроградського
Державне
підприємство
«Луганський
регіональний наукововиробничий центр
стандартизації,
метрології та
сертифікації»
(м. Лисичанськ)
травень 2017

100

4

1
Логістичне
управління та
безпека руху на
транспорті

Цілі сталого
розвитку:
проблеми
досягнення в
Україні та світі

2
1. Проблеми розвитку і
формування сучасної
логістичної
інфраструктури;
2. Перспективні
конструкції
транспортних засобів,
технології експлуатації,
діагностики, модернізації
та ремонту;
3. Проблеми комплексної
безпеки та зниження
аварійності;
4. Інтеграція і розвиток
сучасних транспортнологістичних систем;
5. Інтелектуальні
інформаційні технології
та системи на транспорті;
6. Економіка та
менеджмент транспорті
1.
Соціальноекономічні проблеми
сталого розвитку регіонів
України
2.
Вирішення
екологічних проблем на
шляху сталого розвитку
3.
Досвід країн
світу у забезпечені
сталого розвитку

3
Східноукраїнський
національний
університет імені
Володимира Даля,
Тел.: 050-745-36-30,
e-mail:
ncherneckaya@yandex.ru

4
Жовтень листопад
2017р.

5
85

6

7
Інженерна академія
України,
Український
державний
університет
залізничного
транспорту,
Дніпропетровський
національний
університет
залізничного
транспорту імені
академіка В.Лазаряна

120

Міністерство освіти і
науки України,
Луганське відділення
спілки економістів
України,
ГО «Фундація
«Простір»

115

shvorni@mail.ru

Східноукраїнський
національний
університет імені
В. Даля, кафедра
економіки та
підприємництва, доц.
Швець Наталія
Вячеславівна (проспект
Центральний 59-а,
м. Сєвєродонецьк,
93400, м. т. 0502257507,
e-mail:
shvetsnnn@ukr.net

17 листопада
2017 р.

200

5

1
ІІІ Всеукраїнський
науковопрактичний
семінар здобувачів
вищої освіти та
молодих учених
«Теорія і
практика
соціальнопсихологічної
допомоги: сучасні
виміри»

2
Психодинамічний
(психоаналітичний)
напрям в психотерапії;
поведінковий
(біхевіористський)
напрям в психотерапії;
гуманістичний напрям в
психотерапії;
психологічна та
соціальна допомога в
кризових ситуаціях;
основні форми
організації соціальної
роботи;
етичні аспекти
психологічної допомоги
та соціальної роботи;
формування
національних та
загальнолюдських
цінностей.

3
Східноукраїнський
національний
університет імені
Володимира Даля,
просп. Центральний,
59а, м. Сєвєродонецьк,
Україна, 93406
тел. (066) 723-25-28
e-mail:
zavadski65@mail.ru

4
28-29
листопада
2017 р.

5
70

6
30

7
Кіровоградський
державний
педагогічний
університет імені
Володимира
Вінниченка,
Чернігівський
національний
педагогічний
університет імені Т.Г.
Шевченка,
Житомирський
державний
університет імені
Івана Франка,
Прикарпатський
національний
університет імені
Василя Стефаника, м.
Івано-Франківськ,
Київський
національний
університет ім.
Т.Г. Шевченка,
Херсонський
державний
університет,
Кременчуцькій
національний
університет імені
Михайла
Остроградського,
Ужгородський
національний
університет

6

1
Всеукраїнська
науково-практична
конференція
«Майбутній
науковець – 2017»

2
Обговорення актуальних
наукових завдань для ІТтехнологій, хімічної та
нафтопереробної галузей

Всеукраїнська
науково-практична
конференція
студентів,
аспірантів та
молодих науковців
«Науковий
погляд молоді:
ключові питання
сучасного етапу
реформування
системи
вітчизняного
законодавства»

Пропонуються для
обговорення ключові
проблемні питання
сучасного етапу
реформування системи
вітчизняного
законодавства. Головна
ціль - надати можливість
аспірантам, студентам та
молодим науковцям
випробувати свої знання
та репрезентувати
наукові спроби.

3
Факультет інженерії
СНУ ім. В.Даля
93400, Луганська обл.,
м. Сєвєродонецьк, пр.
Центральний, 59а
Контактні телефони:
0509045549
(06452)2-89-95
E-mail: zfx@snu.edu.ua
Vatarasov81@gmail.com
Юридичний факультет
СНУ ім В Даля
доц.Капліна Г.А.
м.Сєвєродонецьк,
просп.Центральний 59а
ауд. 313
095-0527278
Galinakaplina61@gmail.c
om

Проректор з наукової роботи

4
1 грудня 2017
року

7-8 грудня
2017р.

5

6

100

30

60

15

7
Східноукраїнський
національний
університет ім. В.
Даля

Київський
національний
університет ім. В
Шевченко, кафедра
трудового права та
права соціального
забезпечення
Головне управління
юстиції в Луганській
області

Е.В. Потапенко

7

