ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
Всеукраїнської науково-практичної конференції
«Політика: теорія та практика в сучасному суспільстві»,
яка відбудеться 29 квітня 2015 року в м. Берегово (Закарпатська область)
Робочі мови конференції: українська, російська.
Орієнтовні напрями роботи конференції:
1. Історія політичної думки.
2. Вибори та виборчі процеси в Україні та світі.
3. Інститути представництва: політичні партії, неурядові організації, професійні
спілки.
4. Політична історія.
5. Демократія як концепція та політична практика.
6. Методологія політичних досліжень.
7. Політична культура та політичні цінності.
8. Політичні міфи, символи та ідеологія.
9. Філософія політики та політична епістемологія.
10. Політична соціологія та українська громадська думка.
11. Політика та Інтернет.
12. Зовнішня політика України.
13. Світовий політичний процес.
14. Інтеграційні процеси та глобальне громадянське суспільство.
В рамках конференції передбачається робота секцій за вищевказаними напрямками,
детальний перелік секцій буде сформовано за результатами розгляду заявок учасників.
Початок роботи конференції о 10.00. Реєстрація: 10.00-10.30
Заявки на участь у конференції та матеріали виступу приймаються до 26 квітня 2015
року включно.
За результатами роботи конференції планується публікація наукових доповідей
учасників у збірнику матеріалів конференції. Для зареєстрованих учасників конференції
– участь та друк безкоштовні.
Вимоги до публікацій:
Матеріали виступів направляти на адресу електронної пошти conferenceDNU@i.ua, в
текстовому редакторі WORD (шрифт 14, Times New Roman, інтервал 1,5). Поля: верхнє
- 20, нижнє - 20, ліве - 20, праве - 20. Сторінки не нумерувати. У правому верхньому
кутку: прізвище і ініціали - заголовними буквами; науковий ступінь і вчене звання, місце
роботи або навчання, посада, місто. Назва – по центру, заголовними буквами. Перелік
літератури надається наприкінці статті у порядку згадування. Посилання наводяться
у тексті у квадратних дужках. Обсяг матеріалу представленого у такому вигляді – 2-6
сторінок.
Учасники конференції які планують приймати очну участь і будуть зареєстровані

на конференції - організаційний внесок не сплачують. Заочні учасники конференції
сплачують організаційний внесок, який складає – 130 грн.
Організаційний внесок включає організаційні витрати на проведення конференції,
видання програми і збірки матеріалів конференції та вартість пересилання збірника.
Організаційний комітет бере на себе зобов’язання щодо пересилання збірки матеріалів
конференції усім учасникам.
Оргкомітет пропонує пошук та резервування житла, але не забезпечує проживання
учасників конференції.
Вартість проїзду оплачується учасниками самостійно.
Учасники конференції повинні до 26 квітня 2015 року включно відправити на адресу
електронної пошти conferenceDNU@i.ua:
1) заявку на участь у конференції (зразок додається),
2) текст доповіді.
3) відскановану електронну копію чека про переказ організаційного внеску (для тих,
хто планує заочну участь).
Оплата здійснюється за наступними реквізитами:
Якщо оплата здійснюється через відділення чи термінал «Приватбанку», то достатньо
наступної інформації:
Номер картки одержувача: 5168 7423 0220 9493
ОРГКОМІТЕТ
З питань конференції звертатися до: Пащенко Віктора Івановича, Тіт Ольги Геннадіївни
e-mail: conferenceDNU@i.ua
Контактні телефони:
095-736-89-15
068-554-34-97
066-574-87-17

Зразок оформлення заявки
ЗАЯВКА
Прошу включити в програму та у збірник матеріалів конференції доповідь
Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)
__________________________________________________
Науковий ступінь і вчене звання
__________________________________________________
Місце роботи
__________________________________________________
Поштова адреса, телефон (обов’язково)
__________________________________________________
Електронна адреса (обов’язково)
___________________________________________________
Секція наукової доповіді:
____________________________________________________
Тема наукової доповіді:
____________________________________________________
Участь (очна/заочна)

