ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

26 лютого 2021 року

м. Київ

ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ
10.00 – 10.10
10.10 – 10.20
10.20 – 12.00

Реєстрація учасників

Вітальне слово організаторів
Експертна панель
Виступи учасників конференції

12.00 – 12.30
12.30 – 15.00

Перерва

Студентська панель
Підсумки конкурсу студентських робіт на звання лауреата
Фонду пам’яті Сергія Рябова.
Виступи конкурсантів, наукових керівників, членів
експертної комісії.

15.00 – 15.10

Підсумки

ХРОНОМЕТРАЖ ВИСТУПІВ
10 хв.
3 хв.

Виступ
Відповіді на питання

Організатори конференції
 Кафедра політології НаУКМА
 Інститут громадянської освіти імені Сергія Рябова НаУКМА
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ЕКСПЕРТНА ПАНЕЛЬ
Частина І.
КАРМАЗІНА Марія Степанівна

д. політ. наук, професор, завідувачка відділом
соціально-політичної історії Інституту політичних і
етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса

10.20 – 10.30

Громадянська політична освіта: виклики сьогодення

КИСЕЛЬОВ Сергій Олегович

к. філос. наук, доцент кафедри політології
Національного університету «Києво-Могилянська
академія»

10.30 – 10.40

Громадянська освіта у сьогоденній Україні

БЕВЗ Тетяна Анатоліївна

д. істор. наук, професор, головний науковий
співробітник Інституту політичних і етнонаціональних
досліджень ім. І. Ф. Кураса

10.40 – 10.50

Фейки як інструменти впливу в сучасному суспільстві

ГЕРОЛЬД Якуб Йосипович

Аспірант Університету Казимира Великого, м.Бидгощ
(Польща), консул РП у Львові (2008-2012), спостерігач
місії ОБСЄ

10.50 – 11.00

Моніторинг позачергових виборів в Україні та Білорусії у
2019 році як виклик для українських та білоруських
незалежних громадських організації

АМЕЛЬЧЕНКО Наталія
Анатолівна

к. філос. наук, доцент кафедри політології
Національного університету «Києво-Могилянська
академія»

11.00 – 11.10

Глобалізація громадянського суспільства у сучасному
світі

ГОЛІЧЕНКО Тетяна
Самойлівна

к.філос. наук, доцент кафедри політології Національного
університету «Києво-Могилянська академія»

11.10 – 11.20

Політичні рухи, політичні ідеології, освітні інституції та
інтелектуали у Франції у 20-40 рр. минулого століття:
новітні прочитання ідейної та інституційної історії
європейської інтеграції?

ЯКОВЛЄВ Максим
Володимирович

к.політ. наук, завідувач кафедри міжнародних відносин
Національного університету «Києво-Могилянська
академія»

11.20 – 11.30

Словник термінів і понять з політології С.Г. Рябова та
розвиток політичної та громадянської освіти в Україні

ЖУК
Михайло Васильович
11.30- 11.40

к.філос.н., доцент КЗ СОІППО

Громадянське суспільство VS Громадянська освіта =
рівень демократії?
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ЄРЄМЄЄВ Олександр
Сергійович

к. політ. наук, ст. викладач кафедри політології НаУКМА

11.40-11.50

Виклики популізму для громадянської освіти та
громадянського суспільства в Україні

ЗУБРИЦЬКА Людмила
Йосипівна

к. політ. наук, Директор Інституту громадянської освіти
імені Сергія Рябова НаУКМА

11.50- 12.00

Ефективність онлайн форматів громадянської освіти у
21 столітті

СТУДЕНТСЬКА ПАНЕЛЬ
ЧАБАННА Маргарита
Валеріївна
12.30-12.35

д.політ. наук, доцент, завідувачка кафедри політології
НаУКМА, член експертної комісії

ЗУБРИЦЬКА Людмила
Йосипівна

Директор Інституту громадянської освіти імені Сергія
Рябова НаУКМА, член експертної комісії, голова
оргкомітету конкурсу

12.13-12.40

Про особливості організації та підсумки конкурсу
наукових студентських робіт на звання лауреата Фонду
пам’яті Сергія Рябова

БІДОЧКО
Леся Ярославівна

к. політ. наук, ст. викладач кафедри політології НаУКМА,
науковий керівник Сингаєвської Д.М.

12.40 -12.45

Представлення конкурсної роботи Сингаєвської Д.М.

СИНГАЄВСЬКА
Дарія Миколаївна
12.45-12.55

студентка БП-3, лауреатка конкурсу

ЗУБРИЦЬКА Людмила
Йосипівна
12.55-13.00

к. політ. наук, науковий керівник Рижак К.І.

РИЖАК
Катерина Ігорівна
13.00 – 13.10

студентка БП-4, лауреатка конкурсу

АМЕЛЬЧЕНКО Наталія
Анатолівна
13.10-13.15

к. філос. наук, доцент кафедри політології НаУКМА, член
експертної комісії

РИБІЙ
Олена Володимирівна

к. політ. наук, ст. викладач кафедри політології НаУКМА,
науковий керівник Коваленка Р.О.

Про конкурс наукових студентських робіт на звання
лауреата Фонду пам’яті Сергія Рябова

Замкнуте коло протиборства українського
громадянського та негромадянського суспільства

Представлення конкурсної роботи Рижак К.І.

Концепт громадянської освіти як один з найголовніших
чинників формування громадянського суспільства

Експертна оцінка робіт конкурсантів
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13.15 -13.20

Представлення конкурсної роботи Коваленка Р.О.

КОВАЛЕНКО
Роман Олександрович
13.20 -13.30

студент БП-3, учасник конкурсу

ДЕМ`ЯНЧУК Олександр
Петрович
13.30-13.35

д. політ. наук, професор, науковий керівник Гнатченко
Р.Д.

ГНАТЧЕНКО
Руслана Дмитрівна
13.35-13.45

студентка БП-4, учасниця конкурсу

ЯКОВЛЄВ Максим
Володимирович

к.політ. наук, доцент, науковий керівник Стеблівського
Р.Є.

13.45-13.50

Представлення конкурсної роботи Стеблівського Р.Є.

СТЕБЛІВСЬКИЙ
Роман Євгенович
13.50-14.00

студент БП-3, учасник конкурсу

КИСЕЛЬОВ Сергій Олегович

к. філос. наук, доцент кафедри політології НаУКМА, член
експертної комісії, науковий керівник Таценко І.М.

14.00-14.10

Експертна оцінка робіт конкурсантів.
Представлення конкурсної роботи Таценко І.М.

ТАЦЕНКО Ілона Миколаївна

студентка БП-4, учасниця конкурсу

14.10-14.20

Стан та проблеми громадянської освіти в Україні

ЗУБРИЦЬКА Людмила
Йосипівна
14.20-14.25

к. політ. наук, науковий керівник Дубик М.Ю.

ДУБИК
Марія Юріївна
14.25-14.35

студентка БП-4, учасниця конкурсу

ГНАТЮК
Микола Миколайович
14.35-14.45

д.політ. наук, доцент кафедри політології НаУКМА, член
експертної комісії

14.45 – 15.00

Запитання –відповіді, обмін думками, підсумки
конференції.

Ціннісні характеристики українського громадянського
суспільства

Представлення конкурсної роботи Гнатченко Р.Д.

Громадянська освіта в Україні як один з шляхів
досягнення Good Governance

Моменти шаленства: вплив вистав політики незгоди на
розвиток громадянського суспільства в Україні

Представлення конкурсної роботи Дубик М.Ю.

"Пласт" в контексті громадянського суспільства та
громадянської освіти в Україні

Експертна оцінка робіт конкурсантів
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ПРИЄДНАТИСЬ ДО КОНФЕРЕНЦІЇ:
Zoom
https://ukma-eduua.zoom.us/j/95538744679?pwd=bXF3b1BVSG1XNEpVdi9INnYxNU5Vdz09
Ідентифікатор конференції: 955 3874 4679
Код доступу: 183027

ТЕЗИ ВИСТУПІВ прохання надіслати до 10 березня на пошту:

ice@ukma.edu.ua
Тези приймаються українською або англійською мовами.
Вимоги до оформлення тез:











Обсяг до 3 стор. (не більше 5 000 знаків) формату А4, орієнтація –
книжкова, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, шрифт Times New
Roman або Calibri, поля усі — 20 мм. Документ має бути подано у
форматі Microsoft Word (.rtf, .doc або .docx).
Перший рядок — назва доповіді (великими літерами, шрифт жирний,
вирівнювання по центру).
Другий — прізвище та ініціали автора, місце роботи (навчання) (шрифт
жирний, вирівнювання по правому краю).
Далі – текст тез доповіді, вирівняний за шириною з відступом зліва
1,25 см.
Посилання у тексті оформляються у квадратних дужках – [2: 56], де
перше число означає порядковий номер у списку використаних
джерел, наступні – номер сторінки.
Список використаних джерел розміщується після тексту і повинен бути
оформлений відповідно до чинних в Україні стандартів
бібліографічного опису (затверджені наказом ВАК України від 29
травня 2007 року – див. приклади оформлення на https://vak.in.ua/).
До тез додається анкета, що містить відомості про автора: П.І.Б.,
науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи, контактні
телефони, е-mail.
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