План
проведення міжнародних, всеукраїнських науково-практичних
конференцій та семінарів здобувачів вищої освіти та молодих учених
Східноукраїнського національного університету
імені Володимира Даля у 2018 році
Міжнародні конференції
Назва
конференції

Тематика конференції.
Основні питання, що пропонуються для обговорення

1

2

XI
Міжнародна
наукова
конференція
“Актуальні
питання
історії,
археології,
науки і
техніки:
методологія,
пошуки,
роздуми,
знахідки”

 Загальні питання всесвітньої історії та історії України,
археології, історії освіти, науки та техніки, історіографії,
джерелознавства та методології історії;
 проблеми дипломатичних відносин у світі;
 історичні витоки конфліктів;
 формування державності в Україні та зарубіжних
країнах;
 вивчення історії на мікро- та макро- рівнях;
 зарубіжні та вітчизняні дослідження в галузі археології;
 правові аспекти забезпечення охорони археологічної та
культурної спадщини у міжнародному та національному
законодавстві;
 публічна історія;
 зміни у соціальному становищі населення;
 матеріально-побутове становище різних соціальних груп;
 духовно-культурний розвиток населення;
 проблеми методології історії повсякденності;
 ґендерні відносини в історії;
 особливості життя і діяльність національної еліти;
 історико-патріотичне та екологічне виховання молоді;
 проблеми мотивації та методології науково-дослідної
роботи студентів з історії тощо.

Заклад вищої освіти
відповідальний за
проведення заходу
(адреса, телефон)

Термін
проведення
(число,
місяць,
рік)

Кількість
учасників
від
України

Назва
зарубіжних
країн та
кількість
учасників
від кожної
із них

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

3

4

5

6

7

Східноукраїнський
національний
університет ім.В.Даля,
(м.Сєвєродонецьк)
Кафедра всесвітньої
історії та історії
України
проф. Михайлюк В.П.
vital_mih@ukr.net

11-12 квітня
2018 року

70-90

Польща, 510
Іспанія, 2

Інститут археології
НАН України;
Спільний відділ
ЦДНТП
ім. Г.М. Доброва
НАН України;
Ягеллонський
університет у м.
Краків (Польща),
кафедра археології;
Університет імені
Адама Міцкевича у
Познані (Польща),
кафедра археології;
Товариство зв'язків
Університету
Валенсії з Україною
"Accio "U.V. Ucraïna"

1

2

3

4

5

6

7

XХІ міжнародна
науково- технічна
конференція
«ТЕХНОЛОГІЯ2018»

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

Факультет інженерії
СНУ ім. В.Даля
93400, Луганська обл.,
м. Сєвєродонецьк, пр.
Центральний, 59а
Контактні телефони:
0509045549

21-22
квітня 2018
року

90

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

Науковопрактична
конференція з
нагоди 450-річчя
зі дня
народження
Томазо
Кампанелли
"Сучасні
соціальноекономічні
проблеми
дієвості органів
самоврядування
громад та
органів спільної
дії"

1.
Економічна проблематика дієвості органів
спільної дії та корпоративного управління
2.
Правова проблематика дієвості органів
самоврядування громад
3.
Соціальна проблематика дієвості органів
самоврядування громад та органів спільної дії
4.
Культурна та політична проблематика
дієвості органів самоврядування громад та органів
спільної дії

Східноукраїнський
національний
університет імені
В. Даля, (проспект
Центральний 59-а,
м. Сєвєродонецьк,
93400,
доц. Кривуля П. В. м.
0661551134,
зав. кафедри Татаренко
Г. В.
м. 0501589273

5-7 вересня
2018 р.

200

Болгарія - 3
Молдова – 3
(список
уточнюється)

Білоруський
державний
технологічний
університет
Інституту
органічного каталізу
та електрохімії ім.
Д.В. Сокольського,
ПрАТ
„Сєвєродонецьке
об’єднання АЗОТ”
ПрАТ
„ХІМПРОЕКТ” (м.
Сєвєродонецьк)
ПрАТ «Лисичанська
нафтова інвестиційна
компанія»
State University of
Library Studies and
Information
Technologies, (Sulsit),
Sofia, Bulgaria,
National Institute for
Economic Research of
the Academy of
Sciences of Moldova,
Chisinau, Republic of
Moldova,
Луганська філія
інституту економікоправових досліджень
НАН України,
Луганське відділення
спілки економістів
України

Всеукраїнські конференції
Назва конференції

Тематика конференції.
Основні питання, що
пропонуються для
обговорення

1

2

Всеукраїнська
інтернетконференція
молодих вчених,
аспірантів та
студентв "Два
Єрьоми за одного
Фому: сучасні
утопічні й
антиутопічні
погляди в
українському
суспільстві" з
нагоди 540-річчя зі
дня народження
Томаса Мора та
270-річчя зі дня
народження
Джеремі (Ієремії)
Бентама

1.
Міждисциплінарні
дослідження: економіка,
соціологія, політологія,
історія та юридичні науки
2.
Позитивний та
негативний вплив
людського фактору на
кооперацію та
координацію діяльності
3.
Проблематика
соціальної справедливості
та соціальної напруги:
досвід країн світу та
умови розвитку регіонів
України
4.
Сталий розвиток:
антиутопія чи утопія
5.
Переваги
конкуренції проти переваг
кооперації

Вищий навчальний
заклад відповідальний
за проведення заходу
(адреса, телефон)

3
Східноукраїнський
національний
університет імені
В. Даля, (проспект
Центральний 59-а,
м. Сєвєродонецьк,
93400,
доц. Кривуля П. В.
м. 0661551134,
зав. кафедри констит.
права Татаренко Г. В.
м. 0501589273

Термін проведення
(число, місяць,
рік)

Кількість учасників

Всього

4

5

15 лютого 2018 р.

200

Міністерства,
у т.ч. іногородніх відомства або
установи, які є
співорганізаторами
конференції
6
7
100

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

1

2

3

4

5

6

7

Актуальні
проблеми
науковопромислового
комплексу
регіонів - 2018

 екологічні
проблеми
промислових регіонів;
 інформаційні
технології;
 напрями підвищення
ефективності економіки та
управління в сучасних
умовах;
 наукові основи задач
моделювання технічних і
економічних систем та їх
програмна реалізація;
 перспективи розвитку
філософії
та
гуманітаристики;
 підприємництво,
торгівля
та
біржова
діяльність: стан проблеми
та перспективи розвитку;
 процеси та обладнання
хімічних виробництв;
 фармація;
 філологія та переклад;
- хімія і хімічні
технології.

Інститут хімічних
технологій
Східноукраїнського
національного
університету ім. В.
Даля (м. Рубіжне)
93009, Україна,
Луганська обл,
м. Рубіжне,
вул. Володимирська, 31
(06453) 6-40-49
(06453) 7-62-24
050-5052580
095-3652865
e-mail:
conferenciht@gmail.com

з 21.0.04.2018
по 25.04.2018 р

110

40

Міністерство освіти і
науки України
Східноукраїнський
національний
університет
імені Володимира
Даля
Інститут хімічних
технологій СНУ ім. В.
Даля (м. Рубіжне)
Науково-технічна
установа «ІХТПЕ» (м.
Рубіжне)
Комунальний заклад
«Луганська обласна
мала академія наук
учнівської молоді» (м.
Рубіжне)
Інститут екології,
економіки і права (м.
Київ)

1
III Всеукраїнська
інтернетконференція
студентів,
аспірантів та
молодих учених
«Технічні науки
в Україні:
погляд в
майбутнє»

2
1. Актуальні напрямки
розвитку метрології та
інформаційновимірювальних
технологій.
2. Електроніка та
приладобудування.
3. Інновації в
електротехніці та
електромеханіці.
4. Автоматизація та
інтелектуалізація
проектування технічних
систем.
5. Енергозбереження та
енергоефективність в
техніці.

3
Східноукраїнський
національний
університету імені
Володимира Даля,
м.Сєвєродонецьк, пр.
Центральний, 59-а

4
з 26 по 27 квітня
2018 року

5
75

6
30

7
Національний технічний
університет України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського»;
Київський національний
університет технологій та дизайну,
факультет мехатроніки та
комп'ютерних технологій, кафедра
електроніки та електротехніки;
Навчально -науковий
аерокосмічний інститут
Національного авіаційного
університету, кафедра автоматизацїї
та енергоменеджменту (м.Київ);
«Інститут інформаційних
технологій » ДВНЗ "Київський
національний економічний
університет імені Вадима
Гетьмана",
кафедра інформаційних систем;
Державне підприємство
«Луганський регіональний наукововиробничий центр стандартизації,
метрології та сертифікації» (м.
Лисичанськ).

1

2

3

4

5

6

7

Всеукраїнська
науково-практична
конференція
аспірантів,
студентів, молодих
науковців
«Молодь і наука:
сучасний стан,
проблеми та
перспективи
розвитку права в
Україні»
(спільно з
кафедрою
конституційного
права)

Європейські тенденції розвитку
вітчизняного
законодавства.
Проблеми
розвитку
конституційного
та
міжнародного права; історії
держави та права. Розвиток
трудового права та права
соціального
забезпечення
в
сучасних
євроінтеграційних
умовах України. цивілістики в
сучасному
світі.
Сучасне
кримінальне право та процес;
криміналістика;
кримінологія;
судова
експертиза.
Адміністративне
право
та
процес:
сучасні тенденції
розвитку.

СНУ ім. В.Даля,
юридичний
факультет, кафедра
правознавства
Просп.Центральний
59А
м.Сєвєродонецьк
,Луганської області

Травень 2018 р.

100

20

Апеляційний суд
Луганської області

Логістичне
управління та
безпека руху на
транспорті

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. Інформаційно-керуючі
системи на транспорті.
6. Енергозбереження, економіка
та менеджмент транспорті.
7. Філософія техніки та
управління
8. Якість, стандартизація,
сертифікація на транспорті
9. Мікросистемна техніка і
мехатроніка

Східноукраїнський
національний
університет імені
Володимира Даля,
м. Сєвєродонецьк,
просп..
Центральний, 59а,
тел.: 050-745-36-30,

Жовтень листопад 2018 р

120

100

Український
державний
університет
залізничного
транспорту,
регіональна філія
«Донецька
залізниця» ПАТ
«Укрзалізниця»

1
VIII
ВСЕУКРАЇНСЬКА
НАУКОВО
ПРАКТИЧНА
КОНФЕРЕНЦІЯ
«Електронні
апарати
та
системи.
Проблеми
створення.
Перспективи
розвитку»
Цілі сталого
розвитку:
проблеми і
можливості
досягнення в
Україні та світі

Всеукраїнська
науково-практична
конференція
«Майбутній
науковець – 2018»

3

4

5

6

7

1. Побудова та особливості
електронних апаратів та
систем.
2. Мережеві технології та
розподілені структури.
3. Метрологія і технологічні
вимірювання.
4.
Системи підтримки
прийняття рішень
5. Інформаційні технології в
освіті.

2

СНУ ім.. В.Даля
93400, Луганська обл.,
м. Сєвєродонецьк, вул.
Донецька, 43, Кафедра
електронних апаратів
Східноукраїнського
національного
університету ім.
Володимира Даля.
Телефон для довідок:
(06452)29023

2-3 листопада
2018р

100

20

НВП «Мікротерм»,
ООО «НПП
ТЕЛСИС»

1.
Соціально-економічні
проблеми сталого розвитку
регіонів України
2.
Вирішення
екологічних проблем на шляху
сталого розвитку
3.
Досвід країн світу у
досягненні
цілей
сталого
розвитку
4.
Глобальні
виклики
сталого розвитку як ринкові
можливості для українського
та міжнародного бізнесу
5.
Аналіз
досягнення
цілей сталого розвитку в
Україні
Обговорення актуальних
наукових завдань для ІТтехнологій, хімічної та
нафтопереробної галузей

Східноукраїнський
національний
університет імені
В. Даля (проспект
Центральний 59-а,
м. Сєвєродонецьк,
93400, доц. Швець
Н.В. м.
0502257507,

16 листопада
2018 р.

200

100

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

7 грудня 2018р

80

30

Східноукраїнський
національний
університет ім. В.
Даля

Факультет інженерії
СНУ ім. В.Даля 93400,
Луганська обл., м.
Сєвєродонецьк, пр.
Центральний, 59а
Контактні телефони:
0509045549
E-mail:
Vatarasov81@gmail.com

1

2

3

4

5

6
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Всеукраїнська
науково-практична
конференція
аспірантів,
студентів, молодих
науковців
«Науковий погляд
молоді:
ключові питання
сучасного етапу
реформування
системи
вітчизняного
законодавства»

Пропонуються
для
обговорення
ключові
проблемні питання стосовно
законодавчого
забезпечення
євроінтеграційних процесів.
Особливості
реформування
системи
національного
трудового права на сучасному
етапі
євроінтеграції;
Проблеми
розвитку
конституційного
та
міжнародного
права;
Цивільне та сімейне право і
цивільний процес: шляхи
вирішення
основних
проблемних
питань
з
урахуванням
міжнародного
досвіду;Проблеми
реформування господарськопроцесуального
та
господарського права;Сучасне
кримінальне право та процес у
світлі нового Кримінального
процесуального
кодексу
України;
Філософські та
соціальні аспекти сучасних
процесів
інформатизації,
глобалізації,
дегуманізації;
Держава
та
молодь
у
сучасному світі.

СНУ ім. В.Даля,
юридичний факультет,
кафедра правознавства
Просп.Центральний
59А м.Сєвєродонецьк,
Луганської області
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Київський
національний
університет ім. В
Шевченко, кафедра
трудового права та
права соціального
забезпечення
Головне управління
юстиції в
Луганській області

