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Міністерство освіти і науки України 

Соціологічна асоціація України 
 

Рівненська обласна рада 

Рівненська обласна державна адміністрація  
 

Рівненський державний гуманітарний університет  

Національний університет водного господарства та природокористування 

Хмельницький національний університет 

КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти» 

 

Брестський державний університет імені О. С. Пушкіна (Республіка Білорусь) 

Брестський державний технічний університет (Республіка Білорусь) 

Жешувський університет (Республіка Польща) 
Гірничо-металургійна академія імені С. Сташиця в Кракові (Республіка Польща) 

 

Рівненське територіальне відділення Соціологічної асоціації України 

Громадська організація «Всеукраїнська екологічна ліга»  

Рівненський відділ Українського географічного товариства  

Громадська організація «Агенція сталого розвитку м. Рівне» 

Громадська організація «Сталий розвиток – майбутнє» 

Громадська організація  

«Регіональний центр екологічної освіти та інформації» 

 
 

 

І Міжнародна науково-практична конференція  

«СТАЛИЙ РОЗВИТОК СУСПІЛЬСТВА:  

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ТА ПРАКТИЧНІ 

АСПЕКТИ» 

(11 червня 2021 р., онлайн-формат) 

 

Інформаційний лист 
Шановні колеги! 

Маємо честь запросити вас до участі в роботі  

І Міжнародної науково-практичної конференції  

«Сталий розвиток суспільства:  

 концептуальні та практичні аспекти»,  

яка відбудеться на базі Рівненської обласної ради  

11 червня 2021 р.  

у дистанційному (онлайн) форматі. 

 

 

До участі у конференції  

запрошуються  

 

науковці, викладачі, політики, представники органів 

місцевого самоврядування, підприємці,  

керівники громадських організацій,  

громадські активісти, 

журналісти, аспіранти, студенти.  

 



 
ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

1. Теоретичні та концептуальні засади політики ООН зі сталого розвитку. 

2. Основи міжнародного співробітництва щодо реалізації стратегій сталого розвитку. 

3. Особливості реалізації цілей сталого розвитку ООН в українському суспільстві 

(національний, регіональний та місцевий/локальний аспекти). 

4. Соціально-демографічні проблеми сталого розвитку українського суспільства. 

5. Еколого-економічні проблеми сталого розвитку регіонів. 

6. Сталий розвиток і гендерна політика. 

7. Соціологія в системі наукового забезпечення політики сталого розвитку. 

8. Наукові засади імплементації цілей сталого розвитку в управління територіальними 

громадами. 

9. Досягнення та перспективи співпраці органів державної влади, науки, освіти, бізнесу, 

інститутів громадянського суспільства та ЗМІ у сфері реалізації цілей сталого розвитку. 

 
ОСНОВНІ ДАТИ ТА УМОВИ УЧАСТІ: 

 
Дата проведення заходу: 11 червня 2021 р. 
Форма участі: в дистанційному (онлайн) форматі. 

Місце проведення: м. Рівне, вул. Кавказька, 1, Рівненська обласна рада, каб. 301.  
Мови конференції: українська, російська, англійська. 
Реєстрація і підключення учасників: 11 червня 2021 р. о 10:30 год. 
Початок конференції: 11 червня 2021 р. об 11:00 год. 
Для участі у конференції до 05 червня 2021 р. необхідно заповнити заявку за посиланням: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFMdSBaNOTYMP975XvJ863Ykk1UgdUcUhgeRj6rxrH-FHxOA/viewform 
 

За результатами конференції буде опубліковано 

електронний збірник матеріалів та колективну монографію. 

Термін подання тез – до 05 червня 2021 р. 

Термін подання статті до колективної монографії – до 27 червня 2021 р. 

Участь у конференції для всіх учасників – БЕЗКОШТОВНА. 

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МОЖЛИВІСТЬ ПУБЛІКАЦІЇ: 

Учасники конференції можуть опублікувати матеріали конференції у збірнику тез (обсяг до 

5 сторінок), у колективній монографії (обсяг 22,5–25 тис. знаків). 

Тези доповідей та статті монографії надсилати на електронну адресу: olesya.kirilenko@gmail.com 

Публікаціям буде присвоєно номери ISBN. 
Учасники конференції отримають примірники публікацій та сертифікат про участь  

у науковому заході. 
 

Більше інформації про конференцію можна знайти на сайті кафедри політичних наук РДГУ:  
https://politologia-rdgu.rv.ua/index.php/anonsy 

 

КОНТАКТИ ОРГКОМІТЕТУ: 

Олеся Кириленко – співголова організаційного комітету  

Е-mail: olesya.kirilenko@gmail.com   Тел.: +38 (063) 3839 421 

 

Оксана Портухай – член організаційного комітету    Тел.: +38 (096) 7217 183  

Ольга Дячук – секретар організаційного комітету    Тел.: +38 (067) 1317 440 

Заздалегідь дякуємо за інтерес та участь у конференції! 
 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFMdSBaNOTYMP975XvJ863Ykk1UgdUcUhgeRj6rxrH-FHxOA/viewform
mailto:olesya.kirilenko@gmail.com
mailto:olesya.kirilenko@gmail.com
tel:+380984448764


Вимоги до оформлення тез і статей монографії 

Редакційні та технічні вимоги 

(збірник тез) 

1. Текстовий редактор Microsoft Word; формат файлу .doc або .docx; розмір сторінки –

 А-4; усі поля – 20 мм; розмір шрифту – 14; абзацний відступ – 1,25 см. 

2. Шрифт Times New Roman (для всього тексту включно з посиланнями). 

3. Інформація про автора: у правому верхньому куті – жирним шрифтом прізвище, 

ім’я та по батькові, нижче – науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи, 

електронна адреса автора. 

4. Назва тез: великими літерами, жирним шрифтом, вирівнювання – по центру. 

5. Обсяг основного тексту: 4–5 сторінок.  

6. Посилання внизу сторінки наскрізною нумерацією. 

7. Список літератури наприкінці основного тексту в алфавітному порядку без 

нумерації. 

8. Таблиці, малюнки, схеми та ін. слід подавати окремо у форматах .jpg або .pdf з 

високою якістю і роздільною здатністю. 

Редакційні та технічні вимоги 

(колективна монографія) 

1. Текстовий редактор Microsoft Word; формат файлу .doc або .docx; розмір сторінки –

 А-4; усі поля – 20 мм; розмір шрифту – 14; абзацний відступ – 1,25 см. 

2. Шрифт Times New Roman (для всього тексту включно з посиланнями). 

3. Інформація про автора: у правому верхньому куті – жирним шрифтом прізвище, 

ім’я та по батькові, нижче – науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи, 

електронна адреса автора. 

4. Назва статті: великими літерами, жирним шрифтом, вирівнювання – по центру. 

5. Назва іноземною мовою: великими літерами, жирним шрифтом. 

6. Анотація та ключові слова (українською/російською та англійською мовами): 

(жирним шрифтом слова «Анотація» і «Ключові слова»); обсяг анотації до 1000 

знаків, ключових слів не більше 10. 

7. Обсяг основного тексту: 22 500–25 000 знаків включно з анотацією. 

8. Посилання внизу сторінки наскрізною нумерацією. 

9. Список літератури наприкінці основного тексту в алфавітному порядку без 

нумерації. 

10. Таблиці, малюнки, схеми та ін. слід подавати окремо у форматах .jpg або .pdf з 

високою якістю і роздільною здатністю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


