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Дорогі друзі! 

21-22 квітня 2017 року МАСПН (Україна) проводить VІІ Національний конвент на базі 

факультету психології, політології та соціології Національного університету «Одеська юридична 

академія». До участі запрошуються як окремі дослідники, так і делегації від вищих навчальних 

закладів (до складу можуть увійти: науково-педагогічні працівники вітчизняних та зарубіжних 

ВНЗ, аспіранти та здобувачі, студенти). Будемо раді вітати всіх, хто цікавиться політичною 

наукою, незалежно від профільної спеціальності. За матеріалами конференції буде видана збірка 

наукових праць. 

Форма участі: очна та дистанційна. 

 

КОНЦЕПЦІЯ КОНВЕНТУ № 7 у 2017 РОЦІ 

«Без тебе політичної науки не буде» - під таким гаслом в Україні працює Міжнародна асоціація 

студентів політичної науки. З часу заснування організації (м. Київ) та проведення першого 

Конвенту (м. Одеса) минуло сім років. Щорічний Конвент – конструктивний пошук молодих 

науковців, спрямований на вирішення найгостріших конфліктів у сучасному суспільстві. В центрі 

уваги VII Конвенту залишається аналіз історичних подій, сучасних світових процесів та 

внутрішньо-політичної ситуації в Україні. Організатори Сьомого Національного Конвенту 

вважають своїм обов'язком також внести до порядку денного Конвенту питання розвитку 

політичних наук та методики викладання соціально-політичних дисциплін. Задля плідного діалогу 

в цьому напрямі запрошуємо філософів, політологів, істориків, юристів, соціологів та інших 

небайдужих науковців і студентів. Адже усі разом – викладачі і студенти –  ми спробуємо 

визначити основні напрямки розвитку політичної науки в Україні.   

 

Програмний комітет Конвенту: 

Цвих В.Ф. – д.політ.н.,  професор,  завідувач кафедри політології філософського факультету 

КНУ імені Тараса Шевченка; Телешун С.О. – д.політ.н.,  професор,  завідувач кафедри політичної 

аналітики та прогнозування Національної академії державного управління при Президентові 



України; Яковлев Д.В. – д.політ.н.,  професор,  декан  факультету  психології,  політології  та 

соціології Національного університету «Одеська юридична академія»; Перегуда Є.В. –  д.політ.н.,  

професор,  завідувач кафедри політичних наук КНУБА (список оновлюється)  

 

Під час роботи VІІ Національного конвенту плануються дискусійні панелі: 

- Політична наука в Україні: реалії сьогодення; 

- Політологія в системі соціально-гуманітарного знання; 

- Міжнародна Асоціація Студентів Політичної Науки (Україна): «дорожня карта 2020». 

 

Офіційні мови конференції: українська, англійська. 

 

Вимоги до тез доповідей:  

 Обсяг – до 5 стор. формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows 6.0, 7.0, 97, 

2000, 2003, 2007 у вигляді файлу з розширенням *.doc; шрифт – Times New Roman, розмір – 14, 1,5 

міжрядковий інтервал; абз. відступ – 10 мм; поля – 20 мм. 

 Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: напрямок конференції відповідно до 

тематики тез доповіді, прізвище та ініціали автора (ів) (шрифт – напівжирний); навчальний заклад, 

навчально-дослідний інститут, місце роботи у разі закінчення навчання; місто, в якому його 

розташовано, держава (шрифт – курсив); назва статті (великі літери, шрифт – напівжирний); текст. 

 Сторінки не нумеруються. 

 Назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів 

учасника конференції (наприклад, Розенко_П.В._тези) 

 Використана література (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:». 

У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера 

джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [1, с. 89].  

 

Порядок подання матеріалів: 

Для участі у конференції необхідно надіслати оргкомітету до 1 квітня 2017 р. (включно)  

на електронну скриньку conf-lps@nuoua.od.ua наступні документи: 

а) тези доповіді українською, російською, англійською (на вибір учасника);  

б) відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату організаційного внеску  (назва файлу 

має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції 

та має містити у другий часті слово «Квитанція» (наприклад, Розенко_П.В._Квитанція); 

в) заявку на участь у конференції (назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно 

до прізвища та ініціалів учасника конференції та має містити у другий часті слово «Заявка» 

(наприклад, Розенко_П.В._Заявка). 

 

Збірник тез конференції та сертифікат учасника буде надісланий у разі дистанційної участі у заході на 

поштову адресу, вказану у заявці, протягом трьох тижнів після проведення конференції. 

 

Організаційний внесок: 

 

Організаційний внесок за участь у конференції складає 200 грн. Реквізити для оплати: банк 

одержувача: ПАТ «УкрСиббанк», МФО банку отримувача: 351005, рахунок отримувача: 

26250003512032, ОКПО: 3052600066, П.І.Б. одержувача: Чернобай Наталія Валеріївна, 

http://www.nuoua.od.ua/


призначення платежу: поповнення рахунку Чернобай Н.В. від ПІБ автора тез. Оплату 

організаційного внеску можна зробити у відділенні будь-якого банку в Україні. 

 

Учасникам з інших країн з приводу оплати оргвнеску необхідно звернутися до організаційного 

комітету конференції за електронною адресою conf-lps@nuoua.od.ua 

 

Зразок оформлення заявки на участь у конференції:  

1. Прізвище, ім’я, по батькові учасника 

2. Науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності), посада, назва кафедри, місце роботи 

(навчання) учасника 

3. Прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника (у разі його наявності) 

4. Дискусійна панель, у якій плануєте взяти участь: 

- Політична наука в Україні: реалії сьогодення 

- Політологія в системі соціально-гуманітарного знання 

- Міжнародна Асоціація Студентів Політичної Науки (Україна): «дорожня карта 2020» 

5. Контактний телефон 

6. E-mail 

7. Поштова адреса для направлення збірнику матеріалів конференції 

8. Форма участі: очна або дистанційна 

 

 

Контакти організаційного комітету: 

Факультет психології, політології та соціології  

Національного університету «Одеська юридична академія» 

 

вул. Академічна, 2, м. Одеса, Україна, 65009 

Електронні сторінки: www.nuoua.od.ua, www.iapss.org.ua 

Електронна пошта: conf-lps@nuoua.od.ua 

Контактний номер: +38 095 579 97 19 

http://www.nuoua.od.ua/
http://www.nuoua.od.ua/
http://www.iapss.org.ua/
http://www.nuoua.od.ua/

