
Вимоги до подання тез. 
До початку конференції тези учасників будуть 

надруковані в електронному збірнику матеріалів 
конференції. Тексти подаються однією з офіційних мов 
конференції обсягом 2-3 стор. при реєстрації. Факт 
прийняття оргкомітетом тез конференції 
обов’язково підтверджується зворотнім 
електронним листом від оргкомітету конференції.  

Технічні вимоги до оформлення тез: 
Формат сторінки - А4, береги – 2 см, шрифт - Times 

New Roman, кегель –  14 pt, міжрядковий інтервал – 1,0. 
Назва файлу повинна відповідати прізвищу першого 
співавтора. Файл зберігається у форматі rtf (наприклад, 
Surname.rtf). Усі тези супроводжуються англійським 
перекладом назви, анотації та ключових слів.  
Макет оформлення тез: 
УДК                                                  e-mail:   
П. І. П. 
науковий ступінь, вчене звання,  
місце роботи, країна 

НАЗВА  
Анотація (2-3 речення) 
Ключові слова: 
 
Name and surname 
degree,position, 
affilation, country 

TITLE 
Summary (2-3 sentences) 
Key words: 

1 інтервал 
Текст 

1 інтервал 
Література: 

1. …….. 
Форма заявки на участь в конференції: 
— Прізвище, ім’я (по батькові) 
— Науковий ступінь 
— Тема доповіді 
— Поштова адреса з індексом 
–– E-mail 
— Телефон 
— Ваша участь у конференції передбачає (позначити 
необхідне): 
 □ виступ із доповіддю 
 □ тільки участь в обговоренні 

 □ друк тез. 
Організаційний внесок за участь в конференції та 

сертифікат учасника: для учасників з України – 
210 грн.; для закордонних учасників – 130 євро. Оплата 
здійснюється після підтвердження організаційним 
комітетом конференції прийняття матеріалів до 
публікації. 
 

Передбачена можливість подання розгорнутих 
доповідей на конференції для публікації у 
міжнародних наукових журналах «Evropský 
časopis ekonomiky a managementu» 
(http://eujem.cz) ISSN 2533-4794; e-ISSN 2533-
4808, «Evropský politický a právní diskurz» 
(http://eppd13.cz) ISSN 2336-5439, e-ISSN 2336-
5447, та фаховому журналі з політичних наук 
«Політичне життя» (http://jpl.donnu.edu.ua) 
ISSN 2519-2949, е-ISSN 2519-2957, які є інфор–
маційними партнерами конференції. Усі 
журнали індексуються в міжнародній базі Index 
Copernicus. За умови очної участі в конференції 
вартість публікації у міжнародних журналах 
складатиме 590 грн. за статтю. Публікація у 
фаховому журналі «Політичне життя» – 
безкоштовна. 

 
Телефон оргкомітету: 
+38-067-990-2997 
e-mail: seducsoc@gmail.com 

seducsoc.div@donnu.edu.ua 
 
Контактна особа:  
Неприцька Тетяна Іванівна 
 
ДО ЗУСТРІЧІ НА  КОНФЕРЕНЦІЇ! 

З повагою, оргкомітет 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА 
АДМІНІСТРАЦІЯ 

 
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТУСА 
 

ГОСПОДАРСЬКА АКАДЕМІЯ ІМЕНІ 
Д. А. ЦЕНОВА (м. Свіштов. Болгарія) 

 
НЕАПОЛЬСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ ФРІДРІХА II (Італія). 
 

АКАДЕМІЯ ІГНАЦІАНУМ (м. Краків, Польща)  
 

НАЦІОНАЛЬНА ШКОЛА ПОЛІТИЧНИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІЧНОГО 

АДМІНІСТРУВАННЯ (м. Бухарест, Румунія) 
 

УНІВЕРСИТЕТ СВЯТИХ КИРИЛА ТА МЕФОДІЯ 
(м. Трнава, Словаччина) 

 
ЦЕНТР ПІДТРИМКИ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ ТА РОЗВИТКУ  
(м. Найробі, Кенія) 

 

 
 

МІЖНАРОДНА  
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА  

КОНФЕРЕНЦІЯ 
  

«Наука, освіта, суспільство: 
реалії, виклики, 

перспективи» 
 

16-17 травня 2019 р. 
 

м.Вінниця 



Шановні колеги! 
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 

Міжнародної науково-практичної конференції  
«Наука, освіта, суспільство: реалії, 

виклики, перспективи»! 
Мета конференції: науково-практична 

дискусія щодо переосмислення ролі 
соціально-поведінкових наук у провадженні 
принципів європейського простору вищої 
освіти,  відтворення кадрового потенціалу 
соціально-поведінкових наук у вищій школі та 
напрацювання інноваційних освітніх практик 
підготовки фахівців: політологів, психологів, 
економістів.  

Конференція відбудеться 16-17 травня 
2019 р. у м.Вінниця (Україна) (GPS 
координати: 49.224257, 28.426776) 

Програму конференції буде розміщено на 
сайті Донецького національного університету 
імені Василя Стуса не пізніше 1 травня 2019 р. 
за адресою: www.donnu.edu.ua 

 
До початку конференції буде підготовлено 

збірку тез доповідей, яка буде розміщена в 
репозитарії Донецького національного 
університету імені Василя Стуса як 
електронне видання. 

В ході конференції пропонується аналіз 
презентацій фахівцями вищої школи 
різноманітних проблем досліджень в межах 
соціально-поведінкових наук.  

До числа головних, але не виключних, 
напрямків обговорення на конференції 
пропонуються такі: 

– економічні, психологічні та політичні 
виміри суспільного розвитку в ХХІ ст.; 

– поведінково-управлінські аспекти 
економічної, психологічної та політичної 
діяльності в сучасних умовах; 

– інноваційні практики суспільно-
політичної взаємодії; 

– інновації в освітній та економічній 
сферах;  

– переосмислення ролі Університету та 
соціально-поведінкових наук у формуванні 
сучасного фахівця в контексті європейського 
простору вищої освіти; 

Передбачається проведення круглих столів, 
присвячених обговоренню наступних 
проблем:  

«Як повернути науку в Університет?» та  
«Якого фахівця потребує ринок?» 
Планується також проведення тематичних 

майстер-класів. 
 

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ 
КОНФЕРЕНЦІЇ: 

Гринюк Р.Ф. – д-р юрид. н., професор, ректор 
ДонНУ імені Василя Стуса, голова 
Бацилєва О.В. – д-р психол. н., професор, 
завідувач кафедри психології ДонНУ імені 
Василя Стуса 
Волек А. – д-р н., професор, проректор 
Академії Ігнаціанум (м.Краків, Польща) 
Дороніна О.А. – д. е. н., професор, професор 
кафедри менеджменту та поведінкової 
економіки ДонНУ імені Василя Стуса 
Ла Фореста Д. – д-р філософії, доцент, 
професор кафедри політичних наук 
Неапольського університету імені Фрідріха II 
(Італія). 
Міхалік Я. – д-р філософії, доцент, декан 
факультету соціальних наук Університету 

Свв. Кирила та Мефодія (м.Трнава, Словацька 
республіка) 
Нагорняк Т.Л. – д-р політ. н., професор, 
проректор ДонНУ імені Василя Стуса 
Орєхова Т. В. – д-р екон. н., професор, 
проректор ДонНУ імені Василя Стуса 
Польовий М. А. – д-р політ. н., професор, 
професор кафедри політології та 
держуправління ДонНУ імені Василя Стуса, 
головний редактор журналу «Evropský 
politický a právní diskurz» (Чеська Республіка)  
Примуш М.В. – д-р політ. н., професор, 
професор кафедри політології та 
держуправління ДонНУ імені Василя Стуса 
Тарану А. – д-р філософії, професор 
факультету політичних наук Національної 
школи політичних досліджень та публічного 
адміністрування (м.Бухарест, Румунія)  
Хаджинов І.В. – д-р екон. н., професор, 
проректор ДонНУ імені Василя Стуса 
Чальцева О.М. – д-р політ. н., доцент, 
завідувач кафедри політології та 
держуправління ДонНУ імені Василя Стуса 
Шаульська Л.В. – д-р екон. н., професор, 
декан економічного факультету ДонНУ імені 
Василя Стуса 
 
Відповідальний секретар конференції: 
Неприцька Тетяна Іванівна – кан. політ. н., 
доцент кафедри політології та держуправління 
ДонНУ імені Василя Стуса. 
 
Офіційні мови конференції: українська, польська, 
англійська. 

Для участі в конференції необхідно: 
- до 5 квітня 2019 р. зареєструватися  та направити 
заявку на участь та тези своєї доповіді для 
електронної публікації за вказаними адресами. 


