
План  

проведення  науково-практичних  конференцій  здобувачів вищої освіти та молодих  учених 

Східноукраїнського національного університету 

  імені Володимира Даля у 2023 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 «Використання IT 

для оптимізації 

процесів 

виробництва 

сільськогосподарс

ької продукції та 

управління 

підприємствами»  

(Агро-ІТ) 

• українське ноу-хау та іноземний досвід 

боротьби із наслідком екоциду (IT інструменти для 

виявлення та усунення наслідків військового 

вторгненням Росії, наприклад: міни, забруднення та 

пошкодження ґрунтів спричинене обстрілами та 

ракетним пальним, порушення логістичних 

маршрутів); 

• технологічні рішення, що використовуються 

у агрогосподарствах, ветеринарному контролі на 

підприємствах (виробничих, м’ясопереробних та 

інших) та підвищення їх господарсько-корисних 

ознак і ефективності; 

• розробка, впровадження та використання 

сучасних інформаційних системам та інформаційних 

технологій у діяльності підприємств;  

• розробка стратегії управління потенціалом 

підприємств спрямоване на формування та 

підвищення конкурентних переваг в аграрному 

секторі економіки за рахунок використання 

інформаційних технологій. 

вул. Іоанна Павла, 

17, м. Київ, 01042 

(дистанційно) 

 

Мічківський 

Сергій 

Миколайович 

тел.: 

+38(067)9003174; 

+380952317441 

E-mail: 

agro_it@snu.edu.ua 

s.michkivskyy@sn

u.edu.ua 

24 березня  100 Литва 

= 10 

Грузі

я = 10 

Казах

стан=

10 

Міністерство освіти і 

науки України, 

Східноукраїнський 

національний 

університет імені 

Володимира Даля, 

Проєкт USAID 

«Економічна підтримка 

України», Університет 

Вітовта Великого 

(Литва), Тбіліський 

державний університет 

імені Іване 

Джавахишвілі (Грузія), 

Західно-Казахстанський 

аграрно-технічний 

університет імені 

Жангір хана 

(Казахстан), Донбаська 

державна 

машинобудівна 

академія, Донецький 

національний 

університет імені 

Василя Стуса, 

Маріупольський 

державний університет 

mailto:agro_it@snu.edu.ua
mailto:s.michkivskyy@snu.edu.ua
mailto:s.michkivskyy@snu.edu.ua


  

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція 

аспірантів,  

студентів,  молодих 

науковців   

«Мова і світ: 

мовознавчі, 

літературознавчі і 

перекладознавчі 

аспекти взаємодії» 

Секція 1. Актуальні питання іноземної філології 

Секція 2. Перспективи розвитку теорії та 

практики перекладу в Україні та світі 

Секція 3.  Лінгвокультурні, соціокультурні та 

міжкультурні проблеми перекладу 

Секція 4. Практичні питання галузевого 

перекладу 
Секція 5. Зарубіжна література і порівняльне 
літературознавство 

кафедра германо-

романської 

філології та 

перекладу 

praktika_perevoda

@snu.edu.ua  

 

14 квітня 60 40 Національний 

університет «Києво-

могилянська 

академія», кафедра 

англійської мови 

факультету 

гуманітарних наук; 

Сумський державний 

педагогічний 

університет імені 

А.С. Макаренка, 

кафедра англійської 

філології та 

лінгводидактики; 

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Донбаський 

державний 

педагогічний 

університет», кафедра 

іноземних мов; 

Бердянський 

державний 

педагогічний 

університет, кафедра 

іноземних мов і 

методики викладання 

mailto:praktika_perevoda@snu.edu.ua
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1 2 3 4 5 6 7 8 

3 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 

кафедра 

конституційного 

права 

pravoved@snu.edu.

ua  

 

Травень  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) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

4 VІI Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція  

здобувачів вищої 

освіти та молодих  

вчених "Цілі 

сталого розвитку: 

проблеми і 

можливості 

досягнення в 

Україні та світі" 

1. Відновлення економіки України на засадах 

сталого розвитку 

2. Вирішення екологічних проблем на шляху 

сталого розвитку 

3. Глобальні виклики як можливості для сталого 

розвитку бізнесу 

4. Забезпечення миру та безпеки як пріоритет 

сталого розвитку: соціально-правові аспекти 

5. Досвід та перспективи країн світу в 

досягненні цілей сталого розвитку 

 

Кафедра  

економіки і 

підприємництва 

Швець Наталія 

Вячеславівна 

(shvets@snu.edu.ua 

0502257507) 

 

26 жовтня  80 50 Міністерство освіти і 

науки України, 

Луганський 

державний 

університет 

внутрішніх справ 

імені Е. О. Дідоренка, 

Державна установа 

«Інститут економіко-

правових досліджень 

імені В. К. Мамутова, 

Національної академії 

наук України», 

Сумський державний 

педагогічний 

університет імені А. 

С. Макаренка, 

Харківський 

національний 

економічний 

університет імені 

Семена Кузнеця, 

Університет Григорія 

Сковороди в 

Переяславі, 

Ресурсний центр зі 

сталого розвитку  

при СНУ ім. В. Даля, 

Аналітичний центр 

СНУ ім. В. Даля, 

ГО «Фундація 

«Простір», 

ГО «Імпакт Центр 

Схід.ЮА», 

Луганське відділення 

спілки економістів 

України 

mailto:shvets@snu.edu.ua


 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5 ІХ Всеукраїнський 

форум «ІТ-ІДЕЯ 

2023» 

Тематика форуму охоплює дослідницькі проекти 

і стартап-ідеї пов'язані з розробкою та 

використанням ІТ технологій у різних сферах і 

додатках. 

Кафедра 

комп’ютерних 

наук та інженерії 

доцент, к.ф.-м.н., 

доц. – Хорошун 

А.М. 

+380661719306 

01042, Київ, вул. 

Іоанна Павла II, 17 

Адреса форуму - 

it.idea.snu.edu@gm

ail.com  

1 грудня 60 5 ПрАТ  

«Сєвєродонецьке 

науково-

виробниче 

об’єднання 

«Імпульс», 

Сєвєродонецький 

політехнічний 

фаховий коледж 

6 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 

pravoved@snu.edu.

ua  

Грудень  100  Кафедра 

трудового права 

Національного 

юридичного 

університету 

імені  Ярослава 

Мудрого   
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