План
проведення всеукраїнських науково-практичних
конференцій здобувачів вищої освіти та молодих учених
Східноукраїнського національного університету
імені Володимира Даля у 2019 році
№
п/п

1
1

Назва
конференції

2
IІІ
Всеукраїнська
Науковопрактична
Інтернетконференція
«Розвиток
будівництва
та житловокомунального
господарства
в сучасних
умовах»

Тематика конференції.
Основніпитання, що пропонуються для обговорення








3
міське будівництво та житловокомунальне господарство
технології та організація будівництва
будівельні матеріали та вироби
будівельні машини
містобудування та територіальне
планування
промислове та цивільне будівництво

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

4
Східноукраїнськи
й національний
університет ім. В.
Даля, проспект
Центральний 59-а,
м. Сєвєродонецьк,
93400, Україна,
Кафедра
будівництва,
урбаністики та
просторового
планування
тел. +38 (066) 627
97 53

Термін
проведення
(число,
місяць, рік)

5
28-29
березня
2019 р.

Кількість
учасників

Всього

у т.ч.
іногор
одніх

6
100

7
40

Міністерства,
відомства або
установи, які є
співорганізаторамик
онференції

8
Міністерство освіти і
науки України
Луганська
облдержадміністрація
Київський національній
університет будівництва і
архітектури
Харківській національній
університет будівництва
та архітектури
Харківській
національний
університет міського
господарства ім. О.М.
Бекетова
Одеська державна
академія будівництва та
архітектури
Ужгородський
національний
університет

1
2

3

2
Всеукраїнська
науковопрактична
конференція
аспірантів,
студентів,
молодих
науковців
«Молодь
і
наука:
сучасний стан,
проблеми
та
перспективи
розвитку права
в Україні»
Х Всеукраїнська
конференція
здобувачів вищої
освіти та
молодих учених
Логістичне
управління та
безпека руху на
транспорті



















3
проблеми імплементації Європейського та
міжнародного
законодавства
до
законодавства України;
проблеми розвитку конституційного та
міжнародного права; історії держави та права;
проблеми розвитку трудового права та права
соціального
забезпечення
в
сучасних
євроінтеграційних
умовах
України;
перспективи цивілістики у сучасному світі;
сучасне кримінальне право та процес;
кримінологія;
судова експертиза; адміністративне право та
процес.
проблеми розвитку і формування сучасної
логістичної інфраструктури
перспективні конструкції транспортних
засобів, технології експлуатації, діагностики,
модернізації та ремонту.
проблеми комплексної безпеки та зниження
аварійності.
інтеграція і розвиток сучасних транспортнологістичних систем
інформаційно-керуючі системи на транспорті.
енергозбереження, економіка та менеджмент
транспорті.
філософія техніки та управління
якість, стандартизація, сертифікація на
транспорті
мікросистемна техніка і мехатроніка

4
5
СНУ ім. В. Даля
16-17
кафедра
Травня
конституційного
2019
права.
Татаренко
Г.В.
(зав.кафедри)
0501589273
gosik1@ukr.net
кафедра
правознавства
Капліна
Г.А.,
доцент
кафедри
правознавства
galinakaplina61@g
mail.com
Східноукраїнський Жовтень національний
листопад
університет імені
2019 р.
Володимира Даля,
м. Сєвєродонецьк,
просп..
Центральний, 59а,
тел.: 050-745-3630

6
100

7
10

100

70

8
Спільно за кафедрою
правознавства
юридичного
факультету СНУ ім. В.
Даля

Регіональна філія
«Донецька
залізниця» АТ
«Укрзалізниця»,
Управління
Укратрансбезпеки
у Луганській
області

1
4

5

2
Всеукраїнська
конференція
здобувачів вищої
освіти та
молодих вчених
«Цілі сталого
розвитку:
проблеми і
можливості
досягнення в
Україні та світі»
V Всеукраїнська
конференція
здобувачів
вищої освіти та
молодих вчених
«Світ і Україна
у дзеркалі
сучасної
історії:
актуальність
діалогу»

3
соціально-економічні
проблеми
сталого
розвитку регіонів України
вирішення екологічних проблем на шляху
сталого розвитку
досвід країн світу у досягненні цілей сталого
розвитку
глобальні виклики сталого розвитку як
ринкові можливості для українського та
міжнародного бізнесу
аналіз досягнення цілей сталого розвитку в
Україні

4
Східноукраїнськи
й національний
університет імені
В. Даля (проспект
Центральний 59-а,
м. Сєвєродонецьк,
93400,
доц. Швець Н.В.,
0502257507

5
14
листопада
2019 р.

6
180

7
100

 формування державності в Україні та
зарубіжних країнах;
 історико-правове становище населення
України і міжнародне право
 зміни у соціальному становищі населення;
 матеріально-побутове становище різних
соціальних груп;
 духовно-культурний розвиток народу;
 історія повсякденності;
 ґендерні відносини в історії;
 особливості життя і діяльності видатних діячів
національної еліти;
 історико-патріотичне виховання молоді;
 історія військової справи;
 історична інформатика;
 публічна історія;
 квантитативна історія.

Східноукраїнськи
й національний
університет
ім.В.Даля,
(м.Сєвєродонецьк)
Кафедра історії та
археології
проф. Михайлюк
В.П.
vital_mih@ukr.net,
доц. Сапицька
О.М.
helensapitskaya@g
mail.com

28-29
листопада
2019 р.

100

1520







8
Міністерство освіти і
науки України,
Луганське відділення
спілки економістів
України,
ГО «Фундація
«Простір»

МОН України;
Інститут археології
НАН України;
Факультет іноземних
мов і гуманітарних
дисциплін
Національної академії
Державної
прикордонної служби
України імені Б.
Хмельницького;
Спільний відділ
ЦДНТП
iм. Г.М. Доброва НАН
України

1
6

7

2
V форум
інноваційних
проектів “ІТ Ідея 2019”

Х Всеукраїнська
науковопрактична
конференція
«Майбутній
науковець –
2019»









3
розробки для промисловості та агропромислового комплексу
ІТ в біології та медицині
сервіси і технології для кібербезпеки
ІТ для навчання та роботи
ігрові технології та дозвілля
додатки для смартфонів
дослідження в ІТ галузі

Обговорення актуальних наукових завдань для
ІТ- технологій, хімічної та нафтопереробної
галузей

4
5
СНУ ім. В. Даля,
Сєвєродон
Білобородова
ецьк
Т.О.,
6 грудня
biloborodova@snu.
2019
edu.ua
Нестеров М.В.
(інформаційне
забезпечення,
сайт:
http://idea.turion.inf
o
Східноукраїнський 12 грудня
національний
2019 року
університет
ім. В. Даля
(93400, Луганська
обл., м.
Сєвєродонецьк, пр.
Центральний, 59а
0509045549)

6
100

7
20

120

50

