
План  

проведення  всеукраїнських  науково-практичних   

конференцій  здобувачів вищої освіти та молодих  учених 

Східноукраїнського національного університету 

  імені Володимира Даля у 2021 році 
 

  

№ 

п/п 

Назва 

конференції 

Тематика конференції. 

Основні питання, що пропонуються для обговорення 

Вищий навчальний 

заклад 

відповідальний за 

проведення заходу 

(адреса, телефон) 

Термін 

проведення 

(число, 

місяць, рік) 

Кількіс

ть 

учасни

ків 

Всього 

Кількі

сть 

учасни

ків 

З 

інших 

ЗВО 

Міністерства, 

відомства або 

установи, які є 

співорганізаторами 

конференції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Всеукраїнська 

науково-

практична 

конференція 

аспірантів,  

студентів,  

молодих 

науковців  

«Молодь і 

наука: 

сучасний стан, 

проблеми та 

перспективи 

розвитку права 

в Україні» 

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  

Травень 

2022 р. 

100 10 Кафедра 

трудового права 

Національного 

юридичного 

університету 

імені  Ярослава 

Мудрого   

Департамент 

міжнародної 

технічної 

допомоги, 

інноваційного 

розвитку та 

зовнішніх зносин 

Луганської ОДА 

Східне 

міжрегіональне 

управління  

юстиції (м. 

Харків) 



 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 Всеукраїнська 

науково-

практична 

конференція  

здобувачів 

вищої освіти та 

молодих  

вчених 

«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 транспортно-
логістичних систем 
5.  Інформаційно-керуючі системи на транспорті. 
6.  Енергозбереження, економіка та менеджмент 
на транспорті. 
7.  Філософія техніки та управління 
8.  Якість, стандартизація, сертифікація на 
транспорті 

СНУ ім. В. Даля  

проспект 

Центральний 59-а, 

м. Сєвєродонецьк, 

93400,  

Кафедра 

«Логістичне 

управління та 

безпека руху на 

транспорті»,  

д.т.н., проф. 

Чернецька-

Білецька Н.Б., 

ауд. № 403, 

тел.: 050-745-36-

30, 

e-mail: 

logistyka.snu.edu.u

a@gmail.com 

Жовтень 

2022, 

м. 

Маріуполь 

100 70 Регіональна філія 

«Донецька 

залізниця» АТ 

«Укрзалізниця», 

Управління 

Укратрансбезпеки 

у Луганській 

області, 

Національний 

транспортний 

університет 



 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 Всеукраїнська 

науково-

практична 

конференція 

«Взаємодія 

норм 

міжнародного і 

національного 

права крізь 

призму 

процесів 

глобалізації та 

інтеграції» 

1. Конституційно-правові основи взаємодії 

та посилення згуртованості держави, суспільства 

та особистості в умовах реагування на глобальні 

загрози 

2. Міжнародно-правові гарантії 

конституційних прав і свобод людини 

3. Доступність правосуддя в умовах 

збройного конфлікту на рівні громад: досвід 

України та інших держав 

4. Вплив міжнародно-правових стандартів 

на діяльність судових та правоохоронних органів 

України щодо захисту прав людини та доступу 

до правосуддя 

5. Інклюзивна політика в сучасному 

українському суспільстві: правові, морально-

етичні та гендерні аспекти 

6. Соціально-економічний розвиток та 

ресурсне забезпечення громад в умовах 

децентралізації публічного управління та 

трансформації конкурентоздатності територій 

 

СНУ ім. В. Даля  

проспект 

Центральний 59-а, 

м. Сєвєродонецьк, 

93400,  

Конституційного 

права  

Татаренко Галина 

Вікторівна 

+380501589273 

tatarenko@snu.edu.

ua 

ауд.316  

Жовтень 

2022 

100 20 Науково-

дослідний інститут 

правового 

забезпечення 

інноваційного 

розвитку НАПрН 

України; 

Департамент 

міжнародної 

технічної 

допомоги, 

інноваційного 

розвитку та 

зовнішніх зносин 

Луганської ОДА 



  

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 VІ 

Всеукраїнська 

науково-

практична 

конференція  

здобувачів 

вищої освіти та 

молодих  

вчених "Цілі 

сталого 

розвитку: 

проблеми і 

можливості 

досягнення в 

Україні та 

світі" 

1. Соціально-економічні проблеми та 

напрями 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 

СНУ ім. В. Даля  

проспект 

Центральний 59-а, 

м. Сєвєродонецьк, 

93400,  

доц.  Швець Н.В.,  

0502257507 

4 

листопада 

2022 

110 70 Міністерство освіти і 

науки України,  

Державна установа 

«Інститут економіко-

правових досліджень 

імені В.К. Мамутова 

Національної академії 

наук України»,  

Київський 

національний 

університет технологій 

та дизайну, 

Національний 

університет «Одеська 

політехніка», 

Сумський державний 

педагогічний 

університет імені А.С. 

Макаренка,  

Харківський 

національний 

економічний 

університет імені 

Семена Кузнеця, 

Черкаський державний 

технологічний 

університет, 

ГО "ФУНДАЦІЯ 

"ПРОСТІР", 

ЛУГАНСЬКЕ 

ВІДДІЛЕННЯ 

СПІЛКИ 

ЕКОНОМІСТІВ 

УКРАЇНИ 



  

1 2 3 4 5 6 7 8 

5 Всеукраїнська 

науково-

практична 

конференція  

здобувачів 

вищої освіти та 

молодих  

вчених 

«Автоматизаці

я та 

комп`ютерно-

інтегровані 

технології у 

виробництві та 

освіті» 

1. Математичне моделювання технологічних 

процесів. 

2. Керування технічними об'єктами, 

робототехніка та мехатроніка. 

3. Інтернет речей та вбудовані системи. 

4. Інформаційні системи та технології на 

виробництві та в освіті. 

5. Управління програмами та проектами, 

проблемні питання прийняття рішень. 

СНУ ім. В. Даля 

проспект 

Центральний 59-а 

м. Сєвєродонецьк,  

(06452) 44118 

18.11.22р 100 15 ПрАТ 

«Сєвєродонецьке 

об’єднання АЗОТ» 

ПрАТ СНВО 

«Імпульс»» (м. 

Сєвєродонецьк) 

ТОВ «Науково-

проектний 

інститут хімічних 

технологій 

«ХІМТЕХНОЛОГІ

Я» 

ТОВ НЦВР 

«РИЗИКОН» (м. 

Сєвєродонецьк) 

5. Інституту 

енергоменеджмент

а та 

енергозбереження 

НТУУ «КПІ ім. 

Ігоря Сікорського» 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6 Всеукраїнська 

науково-

практична 

конференція  

здобувачів 

вищої освіти та 

молодих  

вчених  

«Майбутній 

науковець – 

2022» 

Обговорення актуальних наукових завдань для 

ІТ- технологій, хімічної та нафтопереробної 

галузей 

СНУ ім. В.Даля  

Факультет 

інженерії 

м. Сєвєродонецьк, 

пр. Центральний, 

59а Контактні 

телефони: 

0509045549  

E-mail: 

tarasov@snu.edu.ua 

9 грудня 

2022р. 
100 60  

7 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 господарсько-процесуального та 

господарського права;Сучасне кримінальне 

право та процес у світлі нового Кримінального 

процесуального кодексу України;  Філософські 

та соціальні аспекти сучасних процесів 

інформатизації, глобалізації, гуманізації; 

Держава та молодь у сучасному світі. 

СНУ ім. В.Даля,  

юридичний 

факультет, 

кафедра 

правознавства 

Просп. 

Центральний 59А 

м.Сєвєродонецьк  

Грудень 

2022 р 
100 5 кафедра трудового 

права 

Національного 

юридичного 

університету імені  

Ярослава Мудрого   

 

Східне 

міжрегіональне 

управління  

юстиції (м. Харків) 


