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РІВНЕНСЬКИЙ ІНСТИТУТ УНІВЕРСИТЕТУ «УКРАЇНА»
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас до участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції
«ЛЮДИНА І СУСПІЛЬСТВО:
ЕКОНОМІЧНИЙ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК»
Конференція відбудеться 20–21 березня 2014 року на базі Рівненського інституту
Університету «Україна» (м. Рівне, вул. Котляревського, 1-в). До участі у конференції
запрошуємо науковців, аспірантів, здобувачів, магістрантів.
Мета конференції: аналіз проблем економічного поступу держав, локальних
цивілізацій, а також розвитку загальнолюдської культури на різних історичних етапах з
урахуванням етнічних, психологічних, релігійних, політичних, соціальних та інших
факторів, а також проблем світоглядної самореалізації особистості.
Основні питання, що пропонуються для обговорення:
- особливості економічного розвитку держав та локальних цивілізацій в умовах
глобалізації;
- Україна у світовому суспільно-політичному просторі: минуле і сучасність;
- історія, теорія та практика соціальної роботи: проблеми та перспективи;
- психологічні аспекти розвитку особистості в умовах суспільних трансформацій.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, польська.
Тексти доповідей будуть опубліковані в електронному виданні «Волинські наукові
студії. Науковий вісник Рівненського інституту Університету «Україна» (безкоштовно), а
також (за бажанням учасників конференції) у збірниках наукових праць, які мають статус
фахових: «Економічний аналіз» (економічні науки), «Актуальні проблеми вітчизняної та
всесвітньої історії» (історичні науки), «Панорама політологічних студій» (політичні
науки), «Освіта регіону» (політичні, педагогічні науки, соціальні комунікації та
психологія), «Нова педагогічна думка» (педагогічні науки).
Статті обов’язково повинні містити такі елементи: 1) постановка проблеми у
загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
2) аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної
проблеми і на які спирається автор; 3) виділення невирішених частин загальної проблеми,
котрим присвячується означена стаття; 4) формулювання цілей статті (постановка
завдання); 5) виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням
отриманих наукових результатів; 6) висновки з даного дослідження і перспективи
подальших досліджень у цьому напрямку (Постанова ВАК України № 1-02/03 від
05.01.2003 р.).
З детальними вимогами до оформлення статей можна ознайомитись за посиланням:
http://f-bit.ru/356040

Умови участі у конференції:
1. Організаційний внесок – 100 грн. (включає друк програми, каву-брейк,
фуршет).
2. Вартість публікацій у фахових збірниках:
- «Економічний аналіз» – 30 грн. за сторінку;
- «Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії», «Панорама
політологічних студій» – 150 грн. за статтю;
- «Освіта регіону» – 20 грн. за сторінку;
- «Нова педагогічна думка» – 20 грн. за сторінку.
Організаційний внесок та оплату опублікування статті у фаховому виданні (крім
збірника «Економічний аналіз») просимо надсилати грошовим поштовим переказом на
ім’я: Катерина Володимирівна Буковська, вул. Князя Острозького 4/6, кв. 74, м. Рівне,
33024.
Заявку про участь у конференції, статтю та скановану копію платіжного чеку
необхідно подати до 10 березня 2014 року на електронну адресу: konf-rivmurol@mail.ru

Подання статті у збірник «Економічний аналіз» здійснюється на сайті видання за
адресою: http://econa.org.ua/ Авторам, які подають свої матеріали в збірник
«Економічний аналіз», вказувати, що стаття надіслана на конференцію.
Реквізити для внесення платежу:
Реквізити для внесення платежу:
Отримувач: ФОП Боднар В. Л.
Номер за ДРФО: 2128502938
Банк отримувача: Відділення №2 у м. Тернопіль ЦФ ПАТ «Кредобанк»
МФО - 325365
Рахунок №: 2600001474864
(у графі «Зміст операції» вказати «За поліграфічні послуги щодо підготовки до друку
збірника наукових праць «Економічний аналіз» від _______________ (прізвище, ім'я,
по батькові платника)»
(Увага!!! Формулювання змісту операції не змінювати. В іншому випадку – кошти
не будуть прийняті на рахунок).
Контактна особа, яка координує прийняття статей з економічних наук –
відповідальний секретар збірника «Економічний аналіз» Ярощук Олексій Вікторович:
- контактні телефони – 380 (352) 47-50-50*12309; 380 (67) 997-80-74; 380 (95) 70918-69;
електронна скринька – mail.econa@gmail.com
Контактна інформація координаторів конференції:
Боровець Марія Анатоліївна, в.о. завідувача кафедри гуманітарно-соціальних
дисциплін – тел.: (068) 0380888; Дячук Ольга Антонівна, методист наукового відділу –
тел.: (067) 1317440. З питань грошових переказів звертатися до Катерини Володимирівни
Буковської – тел.: (096) 2986451.
Адреса: 33028, Україна, м. Рівне, вул. Котляревського, 1-в, Рівненський інститут
Університету «Україна».
Проїзд і перебування в Рівному – за рахунок учасників конференції. За необхідності
оргкомітет може забезпечити проживання за кошти учасників.

Заявка
на участь в науково-практичній конференції
«Людина і суспільство: економічний та соціокультурний розвиток»
20–21 березня 2014 року, м. Рівне
Прізвище, ім’я та по батькові_____________________________________________
Назва статті:___________________________________________________________
Назва напряму:_________________________________________________________
Установа:______________________________________________________________
Посада:________________________________________________________________
Вчене звання, ступінь:___________________________________________________
Поштова адреса:________________________________________________________
E-mail:________________________________________________________________
Телефон:______________________________________________________________
Форма участі (очна/заочна) ______________________________________________
Потреба в готелі (так/ні)_________________________________________________
Назва збірника, у якому плануєте опублікувати статтю:_______________________

