План
проведення науково - практичних конференцій професорсько-викладацького складу
Східноукраїнського національного університету
імені Володимира Даля у 2018 році
МІЖНАРОДНІ КОНФЕРЕНЦІЇ
№
з/п

Назва, тема
конференції

1
1

2
Перспективи розвитку
фінансової системи України

2

Міжнародна науково-практична
конференція
конференція:
«Правові засоби забезпечення
та захисту прав людини :
вітчизняний та зарубіжний
досвід»

Кафедра та відповідальна особа Місто та термін
за проведення заходу, адреса ,
проведення
телефон,
e-mail
3
4
Кафедра фінансів і банківської
м.
справи, Мартинов А.А.,
Сєвєродонецьк,
просп. Центральний 59-а, ауд.
15-16 березня
510, кафедра фінансів і
2018 року
банківської справи СНУ ім. В.
Даля, м. Сєвєродонецьк, 93400,
Україна, 050-531-33-11,

СНУ ім. В.Даля, юридичний
факультет, кафедра
правознавства

Квітень 2018 р.

Кількість
учасників

5
100

70

Міністерства, відомства або
установи, що є співорганізаторами
заходу
6
СНУ ім. в. Даля
Інститут економіки та управління, кафедра
фінансів і банківської справи (Україна);
Луганська обласна військово-цивільна
адміністрація
Департамент фінансів;
Державна податкова інспекція у
м. Сєвєродонецьку головного управління
державної фіскальної служби у Луганській
області;
НАН України Луганська філія
інституту економіко-правових досліджень;
Східноказахстанський державний
університет імені д. Серикбаева
(Казахстан);
Гродненський державний аграрний
університет (Білорусь);
Державна вища школа імені Папи
Римського Іоанна Павла ІІ (Польща)
Київський національний університет ім. В
Шевченко, кафедра трудового права та
права соціального забезпечення.
Sokhumi state University, Tbilisi.
Юридичний факультет університету
Коменського, Братислава.
Головне управління юстиції в Луганській
області

1

2
VIII Міжнародна
науковопрактична
конференція
«Транспорт
і
логістика:
проблеми та рішення»

3
кафедра залізничного,
автомобільного транспорту та
підйомно-транспортних
машин, доц.
Кічкіна О.І. 0504759131,
ki4kinaoi@ukr.net
Просвірова О.В. 0660653705
prosvirova@ukr.net

4
квітень 2018р.

5
100

4

II Міжнародна науковопрактична конференція
«Обліково-аналітичне
забезпечення розвитку
місцевих громад»

Кафедра обліку і
оподаткування, відповідальна
особа – Завідувач кафедри
обліку і оподаткування, д.е.н.,
доц. Клюс Ю.І.,
м. Сєвєродонецьк, просп.
Центральний, 59
тел. (050)561-04-53
docentklus@gmail.com

СНУ ім. В. Даля,
м.
Сєвєродонецьк,
19 квітня 2018 р.

100

5

Міжнародна науково-практична
конференція «Конституційноправові засади
адміністративної реформи в
Україні»

Конституційно-правові засади
адміністративної реформи в
Україні; проблеми
реформування системи
судоустрою та судочинства,
правоохоронних органів;
децентралізації

СНУ ім. В.Даля,
юридичний
факультет,
кафедра
конституційного
права

Жовтень
2018 р.

3

6
Одеський національний морський університет,
м.Одеса
Державний університет інфраструктури та
технологій, м.Київ
University of Zilina Жилінський університет
(Словаччина)
Латвійська морська академія (Латвія)
Національний технічний університет (Білорусь)
Brno University of Technology Брненський
технiчний унiверситет (Чеська Республiка)
Warsaw University of Technology Варшавська
політехніка (Польща)
Kielce University of Technology Politechnika
Świętokrzyska (Польща)
Институт Механики Машин – Грузия
Vilnius Gediminas Technical University
Український державний університет
залізничного транспорту
Міністерство освіти і науки України
Управління освіти і науки Луганської обласної
державної адміністрації
Луганська обласна державна адміністрація
(департамент фінансів)
Луганський національний аграрний університет
Луганський національний університет імені
Тараса Шевченко
Черкаський державний технологічний
університет
Східноказахстанський державний університет
імені Д. Серикбаєва (Казахстан)
Business education department, school of
vocational and technical education, federal college
of education (special), pmb 1089, Oyo, Oyo State,
Nigeria

Луганська обласна державна адміністрація

ВСЕУКРАЇНСЬКІ КОНФЕРЕНЦІЇ
№
з/п

1
1

Назва, тема
конференції

2
ХV Всеукраїнська науковопрактична конференція з
проблем вищої освіти
“Соціально-психологічні
проблеми трансформації
сучасного суспільства”

Кафедра та відповідальна особа Місто та термін
за проведення заходу, адреса ,
проведення
телефон,
e-mail
3
4
Східноукраїнський
9-10 листопада
національний університет імені
2018 р.
Володимира Даля,
кафедра психології та
соціології,
Україна, 93400, Луганська
область, м. Сєвєродонецьк,
проспект Центральний, 59А,
кафедра психології та
соціології;
контактний телефон
+38-050-730-30-39 (Юлія
Олександрівна);
lev0507303039@gmail.com

Кількість
учасників

5
130

Міністерства, відомства або
установи, що є співорганізаторами
заходу
6
Міністерство освіти і науки України,
Національна Академія педагогічних наук
України;
Луганська обласна військово-цивільна
адміністрація;
Інститут психології імені Г.С.Костюка
НАПН України;
Відділ освіти Сєвєродонецької міської
ради;
ДВНЗ «Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника», м.
Івано-Франківськ;
Кременчуцький національний університет
імені Михайла Остроградського;
Мукачівський державний університет;
Буковинський державний медичний
університет,
м. Чернівці;
Херсонський державний університет;
Запорізький національний технічний
університет,
м. Запоріжжя.

1

2

2
VIIІ Всеукраїнська науковопрактична конференція
“Електронні апарати та
системи. Проблеми створення.
Перспективи розвитку”

3

IV форум інноваційних
проектів “ІТ-Ідея 2018”

4

Модернізація політичної
системи сучасної України: стан
та перспективи розвитку

3
Кафедра електронних апаратів
Відповідальні:
-Смолій Вікторія Миколаївна,
050 965 38 62, vmsmolij@ukr.net
- Купіна Оксана Анатоліївна,
066 927 36 75, ksjyndel.3@ ukr.net

4
м.Сєвєродонецьк
2-3 листопада
2018р.

93400, Луганська обл., м.
Сєвєродонецьк, вул. Донецька,
43, 06452)29023
Кафедра КІ,
Сєвєродонецьк,
Білобородова Т.О.,
7 грудня 2018 р.
вул. Донецька, 43,
м. Сєвєродонецьк,
+38(06452)2-89-97
idea@snu.edu.ua
Кафедра політології та
м.
міжнародних відносин,
Сєвєродонецьк
Завідувач кафедри
18.12.2018 р.
доц. Павлова Л. І.,
066-016-76-43
polit.snu@gmail.com

5
100

6

100

100

Луганська обласна державна адміністрація

ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ
№
з/п

1

Назва, тема
конференції

Кафедра та відповідальна особа за проведення заходу, адреса ,
телефон,
e-mail

Місто та термін
проведення

Інтелектуальні системи і
технології (ІнСТ-2018)

Кафедра КІ, Білобородова Т.О., вул. Донецька, 43, м. Сєвєродонецьк,
+38(06452)2-89-97 ce@snu.edu.ua

Сєвєродонецьк,
18 травня 2018 р.

Кількіст
ь
учасник
ів
100

CЕМІНАРИ

Назва семінару

Термін проведення
(число, місяць, рік)

Питання розробки уніфікованих рядів змішувачів сипких матеріалів

Березень 2018 р.

Сучасні методи утилізації шкідливих речовин

Листопад 2018 р.

