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Всеукраїнська відкрита науково-практична конференція

«СУЧАСНІ ПОЛІТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ:
ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ»
24 вересня 2021 року, м.Київ
Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського
вул. Джона Маккейна, 33

Тематичні секції Конференції:
1. Сучасна українська політика: актори, інститути, процеси.
2. Політичні технології як інструменти відновлення територіальної цілісності
України.
3. Політичні технології у світі та в Україні.
4. Політичні технології та національна безпека.
5. Актуальні питання політичного менеджменту та маркетингу, PR та GR.
6. Психологія політичних технологій.
7. Перспективи публічної влади в контексті сучасних політичних процесів та
тенденцій суспільного розвитку.
Робоча мова конференції – українська.
Конференція буде проходити в режимі офлайн одночасно з онлайн на
платформі Zoom
Загальна програма конференції:
10.00 – 10.20 Відкриття Конференції
10.20 – 11.30 Пленарне засідання
11.30 – 13.00 Секційні засідання
13.00 – 14.00 Підведення підсумків Конференції
Організаційний комітет конференції:
Владислав
КОТЛЯР
–
голова
ГО
«Української
асоціації політичного консалтингу», голова Оргкомітету
Лілія
РИЧКІНА
–
заступник
голови
ГО
«Української
асоціації політичного консалтингу», секретар Оргкомітету
Олександр КУЛЬГА – проректор Таврійського національного університету
імені В. І. Вернадського, кандидат економічних наук, доцент
Ольга ПЕТРОЄ – голова ГО «Аналітично-консалтинговий центр публічного
врядування і права», доктор наук з державного управління, професор
Ія ДЕГТЯРЬОВА – голова правління ГО «Аналітично-консалтинговий центр
публічного врядування і права», керівник проєкту «Новітня академія демократичного
управління», доктор наук з державного управління, професор
Андрій ІВАНЕЦЬ – представник Крайової Ради Українців Криму, старший науковий
співробітник Інституту дослідження Голодомору Національного музею Голодоморугеноциду, кандидат історичних наук
Василь КУЙБІДА – президент Всеукраїнської асоціації магістрів державного
управління, доктор наук з державного управління, професор
Юрій МЕЛЬНИК – голова ГО «Фундація європейських і безпекових досліджень»
кандидат юридичних наук, доцент
Ігор РЕЙТЕРОВИЧ – експерт ГО «Український Центр суспільного розвитку»,
кандидат політичних наук, доцент
Ірина ГУБЕЛАДЗЕ – старший науковий співробітник лабораторії психології мас та
спільнот Інституту соціальної та політичної психології Національної академії
педагогічних наук України, президент ГО «Асоціація політичних психологів України»,
кандидат психологічних наук

Світлана ЧУНІХІНА – віце-президент Асоціації політичних психологів України,
заступник директора Інституту соціальної та політичної психології НАПН України,
кандидат психологічних наук





Умови участі у конференції:
Виступ з доповіддю на пленарному засіданні
Виступ з доповіддю (повідомленням) на секційному засіданні
Участь як слухача
Заочна участь (публікація матеріалів)

Для
участі
у
науково-практичній
конференції
необхідно
до
20 вересня 2021 року подати оргкомітету конференції на адресу
politorg.ua@gmail.com :
1. Заявку учасника конференції (форма 1). У темі вказати: «ПІБ».
2. Електронний варіант тез доповіді.
3. Пропозиції до резолюції конференції.
4. Скан-копію або фото квитанції про оплату участі у конференції.
Матеріали конференції будуть видані у паперовому та в електронному вигляді
й опубліковані на сторінці конференції у Facebook.
Збірник матеріалів конференції буде надіслано учасникам Укрпоштою або
Новою поштою за їх рахунок на адресу, яка буде вказана у заявці.
Вимоги до оформлення тез:
1. Обсяг тез – 2-5 сторінок.
2. Текст подається у вигляді документа Word (редактор Microsoft Word, шрифт
Times New Roman (кегль 14; інтервал – 1; поля – по 2 см; абзац – 1,25 см),
збереження у форматі doc або docx).
3. Матеріал розташовується у такій послідовності (форма 2):
– ім’я та прізвище автора або співавторів, науковий ступінь, вчене звання,
посада, місце роботи, для здобувачів вищої освіти у дужках вказати ПІБ наукового
керівника;
– через один інтервал по центру великими літерами та жирним шрифтом назва
матеріалів;
– текст тез;
– Список використаних джерел (відповідно до ДСТУ 8302:2015).
Вартість участі у конференції – 150 грн.
Реквізити для оплати: 5168 7554 4511 5690 (картка Приватбанку, Ричкіна Лілія
Вячеславівна)
Контактні дані Оргкомітету конференції:
Владислав Котляр – голова Оргкомітету: (050) 410-90-85
Лілія Ричкіна – секретар Оргкомітету: (066) 788-26-83
Електронна адреса: politorg.ua@gmail.com
Запрошення на конференцію Zoom буде надіслано на електронну пошту
учасника, вказану в заявці.

Форма 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ
У Всеукраїнській відкритій науково-практичній конференції
«СУЧАСНІ ПОЛІТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ:
ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ»
Прізвище: __________________________________________________________
Ім’я:_______________________________________________________________
По-батькові :
Посада, назва організації:__________________________________________________
Науковий ступінь, вчене звання _____________________________________________
ПІБ наукового керівника (для здобувачів ступеня доктора філософії, кандидата наук):
________________________________________________________________________
Секція _____________________________________________________________
Назва доповіді:______________________________________________________
Контактний телефон, телефон Viber:____________________________________
E-mail: ____________________________________________________________
Форми участі у конференції (обрати):
 Виступ з доповіддю на пленарному засіданні
 Виступ з доповіддю (повідомленням) на секційному засіданні
 Участь як слухача
 Заочна участь (публікація матеріалів)
Адреса для отримання збірника тез доповіді, номер відділення Укрпошти або Нової
пошти ________________________________________________________

***
Форма 2
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ
Прізвище та ініціали, науковий ступінь, вчене звання,
посада, місце роботи (повністю)
НАЗВА ТЕЗ
Авторський текст тез….
Список використаних джерел
1. Почепцов Г. Фейк. Технології спотворення реальності. Київ : Києво-Могилян.
акад., 2018. 175 с.

