План
проведення науково - практичних конференцій професорсько-викладацького складу
Східноукраїнського національного університету
імені Володимира Даля у 2017 році

МІЖНАРОДНІ КОНФЕРЕНЦІЇ

№
з/п

1
1

2

Назва, тема
конференції

Кафедра та відповідальна особа Місто та термін
за проведення заходу, адреса ,
проведення
телефон,
e-mail
2
3
4
Міжнародна науково-практична
Кафедра «Логістичне
Березень –
конференція «Інновації
управління та безпека руху на
квітень 2017 р
транспорті», відповідальна
інфраструктури транспортноособа – д.т.н., проф.
логістичних систем.
Чернецька-Білецька Н.Б., Тел.:
Проблеми, досвід,
перспективи»
050-745-36-30,
e-mail: ncherneckaya@yandex.ru
VІІ-а Міжнародна науковоСНУ ім В. Даля, кафедра
Одеса
практична конференція
залізничного, автомобільного
26 - 28 квітня
транспорту, підйомних та
2017 р.
«Проблеми розвитку
транспортних систем, Кікіна
транспорту і логістики»
О.І., тел. 050-475-91-31
ki4kinaoi@ukr.net
Одеський національний
морський університет кафедра
морських перевезень,
Михайлова Ю.В., тел. 067-75622-67 yuliya.mikhailova@mail.ru

Кількість
учасників

Міністерства, відомства або
установи, що є співорганізаторами
заходу

5
85

6
Український державний
університет залізничного
транспорту, відділ важких
транспортних засобів “Dynamic”
(США), Білоруський державний
університет транспорту

75

Латвійська морська академія
(Латвія), Державна Вища ТехнічноЕкономічна школа ім. Броніслава
Маркевича (Польща),
Шанхайський морський
університет (КНР), Сілезький
технічний університет (Польща),
AGH University of Science and
Technology (Польща),
Національний технічний
університет (Білорусь).

3

Theoretical and Applied
Computer Science and
Information Technologies
TACSIT-2017
Теоретичні та прикладні
аспекти комп’ютерних наук
та інформаційних технологій

4

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

Кафедра комп‘ютерної
інженерії,
Скарга-Бандурова І.С.,
м. Сєвєродонецьк,
вул. Донецька, 41
+38(06452)2-89-97
skarga-bandurova@snu.edu.ua
веб-сайт конференції:
http://tacsit.turion.info/
поштова скринька:
tacsit@turion.info
кафедра здоровʼя людини та
фізичного виховання,
Східноукраїнський
національний університет імені
Володимира Даля; завідувач
кафедри
Завацький
Ю.А.
просп.
Центральний,
59а,
м. Cєвєродонецьк,
тел. (066) 730-28-09,
zavadski65@mail.ru

100
СНУ ім. В.Даля,
м.
Сєвєродонецьк,
11-13 травня
2017

21-22 грудня
2017 р

100

Міністерство освіти і науки
України,
ПрАТ “СНВО “Імпульс“,
Tallinn University, Estonia,
University of Ioannina, Greece
International Black Sea University,
Georgia,
Belarusian State University of
Informatics and Radioelectronics,
Belarus,
University Malaysia of Computer
Science and Engineering, Malaysia
Міністерство освіти і науки
України,
ПрАТ “СНВО “Імпульс“,
Tallinn University, Estonia,
University of Ioannina, Greece
International Black Sea University,
Georgia,
Belarusian State University of
Informatics and Radioelectronics,
Belarus,
University Malaysia of Computer
Science and Engineering, Malaysia

ВСЕУКРАЇНСЬКІ КОНФЕРЕНЦІЇ
№
з/п

1
1

Назва, тема
конференції

2
ХІІІ Всеукраїнська науковопрактична конференція (з
міжнародною участю)
“Соціально-психологічні
проблеми гендерної
стратифікації суспільства”

Кафедра та відповідальна особа Місто та термін
за проведення заходу, адреса ,
проведення
телефон,
e-mail
3
4
кафедра
психології
та
24-25 березня
соціології,
2017 р.
Україна, 93400, Луганська
область, м. Сєвєродонецьк,
проспект Центральний, 59А,
кафедра
психології
та
соціології;
контактний телефон 050-73030-39;
lev-18@inbox.ru

Кількість
учасників

5
130

Міністерства, відомства або
установи, що є співорганізаторами
заходу
6
Східноукраїнський
національний
університет імені Володимира Даля,
Луганська обласна військово-цивільна
адміністрація;
сектор сімейної політики Департаменту
соціального захисту населення;
Фонд народонаселення ООН;
Національна академія педагогічних наук
України, м. Київ; Інститут психології імені
Г.С. Костюка НАПН України; м. Київ;
Вища школа інформатики та прикладних
вмінь, м. Лодзь, Польща;
Мелітопольський державний педагогічний
університет ім. Б. Хмельницького; ДВНЗ
«Прикарпатський
національний
університет імені Василя Стефаника», м.
Івано-Франківськ;
Львівський
національний університет імені Івана
Франка;
Кременчуцький національний університет
імені Михайла Остроградського;
Казанський
федеральний
університет
(КФУ);
Мукачівський
державний
університет;
Буковинський
державний
медичний
університет, м. Чернівці;
Херсонський державний університет;
Запорізький національний технічний
університет, м. Запоріжжя.

1
2

2
Всеукраїнська конференція:
« Правові засоби
забезпечення та захисту прав
людини : вітчизняний та
зарубіжний досвід»

3
Правознавство доц.Каплна
Г.А..
0950527278
Galinakaplina61@gmail.com

4
квітень 2017 р.

5
60

6
Київський національний
університет ім. В Шевченко,
кафедра трудового права та права
соціального забезпечення
Головне управління юстиції в
Луганській області

3

Всеукраїнська конференція:
«Виклики сучасності:
соціально-історичні,
культурологічні та
метафізичні аспекти»

Кафедра філософії; Єременко
О.М.; просп. Центральний, 59а,
Сєвєродонецьк, 93406; тел.:
099-27-87-571;
e-mail: philosophy@snu.edu.ua,
alyeremenko@gmail.com.

квітень 2017 р

50

4

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

Конституційного права,
Татаренко Галина Вікторівна,
м.Сєвєродонецьк, проспект
Центральний,
59-а. ауд. 313.
0501589273
gosik1@yandex.ua

травень

100

Міністерство освіти і науки
України; Східноукраїнський
національний університет ім.
Володимира Даля; Інститут
хімічних технологій
Східноукраїнського національного
університету ім. Володимира Даля
(м. Рубіжне); Український
філософський фонд; громадська
організація «Соборність»

1
5

2
Всеукраїнська науковопрактична конференція
«Модернізація політичної
системи України: стан та
перспективи розвитку»

6

ІІІ Регіональний форум
ІТ-Ідея 2017

3
Кафедра політології та
міжнародних відносин
(219 УК, вул. Донецька 43)
доц. Мазур О. Г., доц. Павлова
Л. І. (066 016 76 43)
рolit_snu@mail.ru,
polit@snu.edu.ua
Кафедра комп‘ютерної
інженерії,
Скарга-Бандурова І.С.,
м. Сєвєродонецьк,
вул. Донецька, 41
+38(06452)2-89-97
skarga-bandurova@snu.edu.ua
веб-сайт форуму:
http://idea.turion.info/

4
грудень 2017

5
100

грудень 2017

80

6

ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ
№
з/п

1

2

Назва, тема
конференції

Х науково-практична інтернетконференція
«Актуальні питання світової
історії та історії науки»

V-а Міжнародна інтернет
конференція молодих учених та
студентів «Проблеми розвитку
транспортних систем з
погляду молоді»

Кафедра та відповідальна
особа за проведення
заходу, адреса , телефон,
e-mail
Кафедра всесвітньої
історії та історії України
Михайлюк В.П.
vital_mih@ukr.net
0505435794
СНУ ім В. Даля, кафедра
залізничного,
автомобільного
транспорту, підйомних та
транспортних систем,
Ноженко О.С. тел
099-909-32-47
nelenas@ukr.net

Місто та термін
проведення

м. Сєвєродонецьк,
11-12 травня
2017 року

18-19 травня
2017 року

Кількіст Міністерства, відомства або
ь
установи, що є співорганізаторами заходу
учасник
ів
100 осіб
Спільний відділ
ЦДНТП ім. Г. Доброва
НАН України
та СНУ ім. В.Даля МОН України

50

Сілезький технічний університет
(Польща), AGH University of Science and
Technology (Польща), Національний
технічний університет (Білорусь),
Латвійська морська академія (Латвія).

CЕМІНАРИ

Назва
семінару

1
Сучасне обладнання хімічної
промисловості

Електрохімічний контроль
корозії і деградації металу

Машини для сипких і
пастоподібних матеріалів

Утилізація меланжей, як
актуальна задача сучасності

Тема семінару.
Основні питання, що пропонуються
для обговорення
2
Методика розрахунку тарілок
провального типу.
Основні питання: гідродинамічні
режими роботи; визначення діапазону
ефективної роботи.
Деградація металу обладнання хімічної
і нафтопереробної промисловості.
Основні питання: критерії визначення
ступеню деградації за теорією «об’ємної
пошкоджуваності»; корозійний
моніторинг електрохімічними
методами.
Області застосування машин для сипких
матеріалів.
Основні питання: огляд існуючих
конструкцій; аналіз переваг і недоліків
машин.
Технічні і організаційні проблеми
переробки меланжей.
Основні питання: розробка технології і
створення мобільної установки з
переробки.

Термін проведення
(число, місяць, рік)

Кількість учасників
Всього

3
16 листопада
2016р.

18
січень
2017р.

15
березень
2017р.

17
травень
2017р

4

у т.ч.
іногородніх
5

11

1

11

1

11

1

11

1

