
План  

проведення науково - практичних конференцій професорсько-викладацького складу  

Східноукраїнського національного університету 

  імені Володимира Даля у 2022році 

 

МІЖНАРОДНІ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

№ 

з/п 

Назва конференції Кафедра та 

відповідальна особа  за 

проведення заходу, 

адреса, телефон, 

e-mail 

Місто та 

термін 

проведення 

Кількіс

ть 

учасник

ів 

Міністерства,  відомства або 

установи, що є співорганізаторами заходу 

1 2 3 4 5 6 

1 V Міжнародна науково-

практична конференція 

«Обліково-аналітичне 

та організаційно-

економічне 

забезпечення розвитку 

регіону» 

Кафедра обліку і 

оподаткування,  

відповідальна особа – 

Завідувач кафедри 

обліку і оподаткування, 

д.е.н., проф. Клюс Ю.І., 

+38 (050)561-04-53 

docentklus@gmail.com 

СНУ 

 ім. В. Даля 

Квітень 

 2022 р. 

100 Міністерство освіти і науки України 

 Луганська обласна державна адміністрація 

Луганський національний університет імені Тараса 

Шевченко 

Черкаський державний технологічний університет 

Східноказахстанський державний технічний 

університет імені Дуалета Серикбаєва (Казахстан) 

Національний інститут економічних досліджень 

(Молдова 

Університет бібліотекознавства та інформаційних 

технологій (Болгарія) 

Управління бізнес освіти, школа професійно-технічної 

освіти, Федеральний коледж освіти (Нігерія) 

2 ХХV міжнародна 

науково- технічна 

конференція 

«ТЕХНОЛОГІЯ-2022» 

фармації, виробництва та 

технологій,  

Тарасов В.Ю. 

93400, Луганська обл., м. 

Сєвєродонецьк, пр. 

Центральний, 59а 

Контактні телефони: 

0509045549 

СНУ  

ім. В. Даля 

травень 2022 

року 

100 Білоруський державний технологічний університет  

Інституту органічного каталізу та електрохімії ім. Д.В. 

Сокольського,   

ТОВ НВП "Зоря" 

 ПрАТ „ХІМПРОЕКТ” (м. Сєвєродонецьк)  

Луганський науково-дослідний центр МВС України 



 

1 2 3 4 5 6 

3 IХ Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

"Пріоритети розвитку 

фінансів, менеджменту 

та маркетингу: 

традиції, моделі, 

перспективи" 

Кафедра фінансів та 

банківської справи; 

 

Кафедра публічного 

управління, 

менеджменту та 

маркетингу 

 

Відповідальна особа: 

Мартинов Андрій 

Анатолійович 

050-531-33-11 

pubrealin@ukr.net 

СНУ  

ім. В. Даля 

26-27 травня 

2022 р. 

100 Луганська обласна військово-цивільна адміністрація 

Департамент фінансів 

Луганська філія Державної установи “Інститут 

економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова 

Національної академії наук україни”; 

Східноказахстанський державний університет імені Д. 

Серикбаева (Казахстан); 

Державна вища школа імені Папи римського Іоанна 

Павла ІІ (Польща); 

Гродненський державний аграрний університет 

(Білорусь); 

Національний інститут економічних досліджень 

(Молдова); 

Університет бібліотековедення та інформаційних 

технологій (Болгарія) 

4 XIV Міжнародна 

науково- практична 

конференція 

«Глобалізація 

наукового і освітнього 

простору. Інновації 

транспорту. 

Проблеми, досвід, 

перспективи» 

Кафедра «Логістичне 

управління та безпека 

руху на транспорті», 

д.т.н., проф. 

Чернецька-Білецька Н.Б., 

ауд. № 403, просп. 

Центральний 59- 

а, м. Сєвєродонецьк, 

93406, Україна, тел.: 050-

745-36-30, 

e-mail: 

logistyka.snu.edu.ua@gma

il.com 

СНУ  

ім. В. Даля 

червень, 

2022 р. 

110 Європейський 

соціально-технічний університет (Польща), 

Білоруський державний 

університет транспорту (Білорусь), 

Транспортні підприємства (США), 

Грузинський технічний університет 

(Грузія) 

  



1 2 3 4 5 6 

5 V Міжнародна науково-

практична конференція 

«Сучасні технології в 

освіті та науці» 

кафедра будівництва, 

урбаністики та 

просторового 

планування, 

відповідальна особа – 

доц. Хорошун Г.М, 

+38 (066) 627 97 53 

horoshun@snu.edu.ua 

СНУ  

ім. В. Даля  

жовтень 

 2022 року 

100 Київський національній університет будівництва і 

архітектури (Україна) 

Фонд підтримки будівельної галузі (Німеччина) 

Гомельський державний технічний університет імені 

П.Й.Сухого (Білорусь) 

Казахський національний університет імені Аль-Фарабі 

(Казахстан) 

Університет тохоку (Японія) 

Вроцлавський університет науки та технологій 

(Польща) 

Жилінський університет (Словаччина) 

Вільнюський технічний університет ім. Гедимінаса 

(Литва) 

 

 

  



 

 

ВСЕУКРАЇНСЬКІ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
 Назва конференції Кафедра та відповідальна 

особа за проведення заходу, 

адреса, телефон, 

Місто та термін 

проведення 

Кількість 

учасників 

Міністерства,  відомства або 

установи, що є співорганізаторами заходу 

1 2 3 4 5 6 

1 Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Правові засоби 

забезпечення та захисту 

прав людини : 

вітчизняний та 

зарубіжний досвід» 

Кафедра правознавства , 

ауд.314 ГК, просп. 

Центральний 59-а,  

м. Сєвєродонецьк, 93400, 

Україна 

Капліна Г.А. 

Galinakaplina61@gmail.c

om 

 +380950527278 

СНУ  

ім. В. Даля 

травень    

2022 р. 

100 Кафедра трудового права Національного 

юридичного університету імені  Ярослава Мудрого   

 

Східне міжрегіональне управління  юстиції (м. 

Харків) 

2 І науково-практична 

конференція 

«ТРАНСПОРТ: 

НАУКА ТА 

ПРАКТИКА» 

Кафедра залізничного, 

автомобільного 

транспорту та підйомно-

транспортних машин,, 

Климаш А.О., 

+380509993260, 

klimash@snu.edu.ua 

СНУ  

ім. В. Даля 

27 травеня    

2022 р 

50 Міністерство освіти і науки України 

 

  



1 2 3 4 5 6 

3 XV Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція (з 

міжнародною участю) 

«Соціально-

психологічні проблеми 

гендерної стратифікації 

суспільства» 

Кафедра психології та 

соціології, 

Бохонкова Ю. О., 

ауд. 328 ГК, 

050 730 30 39, 

bohonkova@snu.edu.ua 

СНУ 

ім. В. Даля 

конференц-зала 

головного 

корпусу 

(ауд. 227 ГК), 

24 червня 

 2022 року 

150 

Луганська обласна військово-цивільна 

адміністрація; 

Департамент освіти і науки 

Луганської обласної державної адміністрації; 

відділ освіти Сєвєродонецької міської ради; 

Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН 

України; 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника»; 

Кременчуцький національний університет імені 

Михайла Остроградського; 

Мукачівський державний університет; 

Буковинський державний медичний університет; 

Херсонський державний університет; 

Національний університет «Запорізька політехніка»; 

Центральноукраїнський національний педагогічний 

університет імені Володимира Винниченка; 

КЗВО «Хортицька національна навчально-

реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради; 

Львівський університет внутрішніх справ 

4 Круглий стіл, 

присвячений 50-річчю 

кафедри обліку і 

оподаткування 

Кафедра обліку і 

оподаткування,  

відповідальна особа – 

Завідувач кафедри 

обліку і оподаткування, 

д.е.н., проф. Клюс Ю.І., 

м. Сєвєродонецьк, просп. 

Центральний, 59 

тел. (050)561-04-53 

docentklus@gmail.com 

СНУ  

ім. В. Даля 

 вересень  

2022 р. 

50 Луганська обласна державна адміністрація 

Луганський національний університет імені Тараса 

Шевченко 

Черкаський державний технологічний університет 

та інші 

  



1 2 3 4 5 6 

5 Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Взаємодія норм 

міжнародного і 

національного права 

крізь призму процесів 

глобалізації та 

інтеграції»   

Конституційного права  

Татаренко Галина 

Вікторівна 

+380501589273 

tatarenko@snu.edu.ua 

ауд.316 ГК 

СНУ 

 ім. В. Даля 

жовтень 2022 

100 Науково-дослідний інститут правового 

забезпечення інноваційного розвитку НАПрН 

України 

Департамент міжнародної технічної допомоги, 

інноваційного розвитку та зовнішніх зносин 

Луганської ОДА 

6 Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Електроніка та 

телекомунікації» 

Кафедра електронних 

апаратів СНУ, 

навчальний корпус, ауд. 

317,  

тел. 050-572-00-42, 

ea@snu.edu.ua 

СНУ 

 ім. В. Даля 

листопад 2022 

100 Донецький національний технічний університет 

Інженерний навчально-науковий інститут 

Запорізького національного університету 

7 Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Розвиток 

будівництва та 

житлово-

комунального 

господарства в 

сучасних умовах» 

кафедра будівництва, 

урбаністики та 

просторового 

планування, 

відповідальна особа – 

Філатьєв М.В. 

0958462460 

filatev@snu.edu.ua 

СНУ 

 ім. В. Даля 

листопад 2022 

100 Луганська обласна військово-цивільна 

адміністрація  

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 

Націона́льний університе́т во́дного господа́рства та 

природокористува́ння 

Ужгородський національний університет 

 


