
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

Одеський регіональний інститут державного управління 

Кафедра філософських та соціально-політичних наук 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

 

Шановні колеги! 

 

Кафедра філософських та соціально-політичних наук 

Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України 

запрошує науковців, докторантів, аспірантів, магістрантів, слухачів, студентів, представників 

органів державної влади і місцевого самоврядування, а також фахівців, які мають науково-

практичні інтереси за тематикою конференції взяти участь у 

 

І Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК ПІВДЕННОГО 

РЕГІОНУ УКРАЇНИ:  

ІСТОРИЧНІ ТРАДИЦІЇ І СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ» 

яка відбудеться 

21-22 травня 2015 року 

в Одеському регіональному інституті державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України 

 

Мета заходу:  
 конструктивне обговорення Стратегії суспільно-політичного та 

соціокультурного розвитку регіонів у контексті децентралізації влади;  

 узагальнення та розповсюдження наукових і практичних напрацювань щодо 

питань державного управління й регулювання регіональним розвитком; 

 розробка рекомендацій і пропозицій для суб’єктів державного управління щодо 

забезпечення сталого розвитку регіонів з врахуванням історичної спадкоємності. 

Основні тематичні напрями роботи конференції: 

1. Філософія державного управління щодо суспільно-політичного та соціокультурного 

розвитку регіонів: зарубіжні та вітчизняні тенденції. 

2. Теоретичні, методологічні та організаційно-правові аспекти державного управління 

суспільно-політичним та соціокультурним розвитком регіонів. 

3. Роль державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, 

представників виборних органів, громадськості, бізнесу у розробці суспільно-політичного та 

соціокультурного розвитку регіонів в умовах викликів сьогодення. 

На конференцію запрошуються: науковці, докторанти, аспіранти, магістранти, 

слухачі, студенти, провідні фахівці органів влади та місцевого самоврядування, 

представники громадськості, бізнесу, засобів масової інформації. 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. 

Форма участі у конференції: очна, заочна. 

Участь у роботі конференції – безкоштовна. За результатами роботи конференції 

планується видання електронного збірника доповідей, який буде оформлено і затверджено у 

відповідному порядку для даного виду наукової діяльності та розміщено на сайті інституту 

(http://www.oridu.odessa.ua/?fil=7/2/2). Учасники конференції збірник матеріалів доповідей 

отримають в електронному варіанті. Витрати, пов’язані з участю у конференції, оплачують 

учасники або сторона, що їх відряджає. 

 



Програма роботи конференції 

 

21 травня 2015 року 

 

  9.00 – 10.00 реєстрація учасників конференції 

10.00 – 11.40 пленарне засідання 

11.40 – 12.00 перерва 

12.00 – 13.30 «дискусійний клуб»: Науково-теоретичні та практичні моделі розвитку 

регіонів в умовах децентралізації. Можливості розповсюдження 

вітчизняного й зарубіжного досвіду. 

13.30 – 14.00 обідня перерва 

14.00 – 16.00 «круглий стіл» спільно з комітетом по реформам Одеської облради: 

Стратегії суспільно-політичного та соціокультурного розвитку регіонів в 

умовах викликів сьогодення 

16.00 – 16.15 прийняття резолюції конференції 

 

22 травня 2015 року 

 

10.00 – 12.00 «мастер-клас»: Обмін досвідом між колегами щодо питань організації 

навчально-виховної та науково-дослідної роботи. Досвід запровадження 

наукових розробок у практику діяльності суб’єктів державного 

управління.  

 

Загальні вимоги до доповідей: 

 

 чітке й аргументоване представлення проблеми, якій присвячена доповідь; 

 обов’язкова представленість і практична значимість оцінок і висновків; 

 представленість авторського бачення проблеми, якій присвячена конференція; 

 конкретні рекомендації з рішення ключових проблем суспільно-політичного та 

соціального розвитку регіонів України з позицій історичних традицій та сучасних тенденцій. 

Для участі у конференції необхідно до 18 травня 2015 року направити в 

електронному вигляді: 

1) доповідь, оформлену згідно з встановленими вимогами;  

2) заявку на участь у конференції. 

Примітка! Доповіді аспірантів, магістрантів, слухачів, студентів мають бути відрецензовані 

науковим керівником. Після тексту доповіді з права має бути вказано: Резенцент – ПІБ, 

науковий ступінь, наукове звання, місце роботи, посада. 

 

Вимоги до оформлення електронного варіанту доповіді: 

 

 Назва файлу повинна відповідати прізвищу та імені учасника конференції 

(наприклад: Петренко Заявка; Петренко Тези); 

 Текст виконаний в Microsoft Word 2003 і вище для Windows. 

 Матеріали подаються у вигляді доповідей обсягом не більше 30000 знаків з 

пробілами.  

 Текстовий редактор MS WORD. Формат сторінки А-4; орієнтація – книжкова; 

поля – 20 мм; гарнітура – Time New Roman; кегль – 14; міжрядковий інтервал – 1,0; стиль – 

Normal.  

 Перший рядок – прізвище, ім’я та по батькові (повністю) від центра – 

полужирним шрифтом. 

 Другий – по лівому полю без абзаців - посада - курсив, науковий ступінь, вчене 

звання – звичайний шрифт, місце роботи (навчання) - курсив. За бажанням, з метою 

подальшої взаємодії і співробітництва з колегами та зацікавленими особами автори можуть 

також вказати свою електронну адресу, коротко зазначити свої професійні інтереси і 



пріоритетні тематичні напрями своєї організації (інформація входить у загальну кількість 

знаків доповіді) – звичайний шрифт. 

 Третій – назва доповіді від центра, шрифт – полужирний (не великими 

літерами). 

 Далі йде текст доповіді з абзацним відступом 1,25 см. 

 Список використаних джерел розміщується наприкінці тексту і має бути 

оформлено відповідно до стандартів бібліографічного опису (див.: Форма 23, затверджена 

наказом ВАК України від 03 березня 2008 року № 147). 

 Таблиці, діаграми, рисунки та малюнки мають бути вбудовані у текст доповіді, 

у книжковому форматі (!!! не надавати таблиці та рисунки в альбомному форматі). Таблиці 

мають мати назву, розміщену над табличним полем, а рисунки, діаграми та малюнки – 

повинні мати підписи під ними. При використанні у доповіді декількох таблиць і/або 

рисунків, діаграм та малюнків їх нумерація обов’язкова. Колір рисунків та діаграм – чорно-

білий.  

 У тексті обов’язкові посилання на авторів, думки яких використовуються для 

аналізу, дискусії або підтвердження власних думок. У кутових дужках ставиться номер зі 

списку використаної літератури. Посилання мають бути коректними і містити не більше 

трьох слів при непрямій мові викладення думок іншого автора. Більша кількість слів 

оформлюється як цитата. 

 Доповіді аспірантів, магістрантів, слухачів, студентів мають бути 

відрецензовані науковим керівником. Після тексту доповіді від правого поля має бути 

вказано: Резенцент – ПІБ, науковий ступінь, наукове звання, місце роботи, посада. 

 Одержання доповіді та заявки на участь повинне бути обов’язково 

підтверджене нашим повідомленням про отримання на вказану Вами електронну адресу. У 

випадку неодержання такого підтвердження просимо звернутися до Оргкомітету. 

 Доповіді та заявки направляються на електронну адресу: 

mayconference@ukr.net з позначкою «На конференцію», з обов’язковим дублюванням на 

адресу кафедри: 1kafedra@ukr.net, з позначкою «На конференцію» 

 Редколегія залишає за собою право відхиляти тези доповідей, що не 

відповідають тематиці конференції чи встановленим вимогам щодо оформлення. 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДІ 

 

Ростіянов Богдан Юрійович 

доцент кафедри філософських та соціально-політичних наук, 

кандидат філософських наук, 

Одеський регіональний інститут державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України 

Про цивілізаційні ідеали та цінності в історії вітчизняного державного управління (на 

прикладі історії Миколаївщини) 

Актуальність нашого дослідження зрозуміла. Продовжуються події, саме пов’язані з 

цивілізаційним вибором країни. Цивілізаційний вибір пов’язаний і зі ставленням до 

минулого, в якому й вироблялися цивілізаційні цінності. Особливо – до вітчизняного 

минулого ХХ століття в контексті феномена східнослов’янської цивілізації. [... текст доповіді 

...]. 

Література: 

1. Реєстр пам’яток історії та монументального мистецтва м. Одеси. – Режим доступу : 

http://www.odessa.ua/popup615.htm 
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З А Я В К А 

на участь у І Всеукраїнській  науково-практичній конференції   

«Суспільно-політичний та соціокультурний розвиток південного регіону України:  

історичні традиції і сучасні тенденції» 

кафедра філософських та соціально-політичних наук 

Одеського регіонального інституту державного управління  

Національної академії державного управління при Президентові України 

 

Прізвище, імя, по батькові:_________________________________________  

Науковий ступінь:________________________________________________  

Вчене звання: ____________________________________________________ 

Почесне звання: __________________________________________________ 

Місце роботи: ____________________________________________________ 

Посада: __________________________________________________________ 

Тема доповіді (повідомлення): ______________________________________________ 

__________________________________________________________________   

 Назва напряму:_ 

Електронна адреса для листування: 

Номери телефонів для зв’язку: _ 

(роб.);  _______________________ 

__________________________________________________________________  
(моб.) ___________________________ 

Факс ____________________________          

Форма участі (потрібне підкреслити; можна підкреслювати декілька заходів): доповідь на 

пленарному засіданні, виступ  на «круглому столі», виступ на «дискусійному клубі», заочно  

Потреба в технічному забезпеченні (зазначити тип пристрою) 

Потреба в гуртожитку______________________________________________ 

Дата і час приїзду__________________________________________________ 

Контактні координати: 

 

“____”   _____________ 2015 року                           _______________ 

                                                                                           (підпис) 

 

КООРДИНАТИ ОРГКОМІТЕТУ 

Кафедра філософських та соціально-політичних наук Одеського регіонального інституту 

державного управління Національної академії державного управління при Президентові 

України, каб. 318, вул. Генуезька, 22, м. Одеса, 65009. 

Телефони для довідок: 048-729-76-88, 048-729-76-54 з 10.00 до 16.00.   

e-mail: 1kafedra@ukr.net - з позначкою «На конференцію», mayconference@ukr.net з 

позначкою «На конференцію» 

Координатори конференції: 

 з організаційний питань: 

048-729-76-33; 098-134-92-72 – Яценко Володимир Архипович 

048-729-76-88; 067-274-10-12 – Курносенко Лариса Володимирівна 

048-729-76-88; 067-994-38-34 -  Магомедова Наталія Хасбулатівна 

 

 з питань публікації матеріалів доповідей: 

048-729-76-88; 097-787-55-40 – Ростіянов Богдан Юрієвич  

048-729-76-88; 067-261-39-27  – Драгомирецька Наталія Михайлівна  

 

Місце розташування ОРІДУ НАДУ при Президентові України 

З У П И Н К А: вул. Черняховського. Тролейбус №7, Si М.Т. № 185, 242 від залізничного 

вокзалу ОРІДУ НАДУ при Президентові України, вул. Генуезька, 22. 
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