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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
 

Про проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади у 2016-2017 навчальному 
році з дисципліни «Політологія» 

 
За Наказом  Міністерства освіти і науки України №1495 від 09.12.2016  «Про 

проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2016/2017 навчальному році» 
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини визнано базовим 
навчальним закладом з проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з 
навчальної дисципліни «Політологія» для студентів вищих навчальних закладів, де 
політологія не є спеціальністю, яка відбудеться 19-21 квітня 2017 року. 

Для участі в олімпіаді запрошуємо не більше 2-х переможців І (вузівського) етапу 
Всеукраїнської студентської олімпіади. 

Умовами олімпіади передбачено проведення двох турів: 
І тур (теоретичний) — виконання тестових завдань  і завдань проблемного та 

творчого характеру з історії і теорії політичної науки; 
ІІ тур (дослідницький) — попередній розгляд та оцінювання наукової роботи, її 

публічний захист. 
Теми наукових робіт: 

-  Глобалізація та її основні виміри; 
- Агресія Росії проти України: мета, способи протидії, вплив на геополітичне     

становище в світі; 
-  Рівність і соціальна справедливість; 
-  Освіта і демократія. Громадянська освіта; 
-  Лобізм як соціально-політичне явище: сутність та засоби впливу; 
-  Масові студентські рухи наприкінці XX - на початку XXI століття: аналіз ідейно-             
    політичних засад; 
-  Міграційні проблеми в європейських країнах: політичний аспект; 
-  Публічна дипломатія як важливий елемент зовнішньої політики держави в 

реаліях  
    глобалізованого світу; 
-  Концептуальні та структурно-політичні виміри віртуальної дипломатії; 
-  Місцеві вибори в Україні як перерозподіл зон впливу між олігархами та їх  
    партіями; 
- Міжнародні організації як суб’єкти міжнародних відносин: повноваження, основні  
   функції, способи прийняття рішень, прояви кризових явищ в діяльності; 
-  Діяльність СММ ОБСЄ в зоні конфлікту на Донбасі; 
-  Історичні міфи у широкому суспільному дискурсі національної історії; 
-  Формування української політичної нації: проблеми та перспективи; 
-  Уроки Будапештського меморандуму для України та світу; 
-  Ісламський екстремізм та міжнародний тероризм як загроза для сучасного світу; 
-  Поглиблення світової кліматичної кризи. Аналіз рішень Паризької кліматичної  
    конференції ООН; 
-  Дипломатична діяльність України під час підготовки та підписання Мінських  
    домовленостей; 
-  Децентралізація системи влади в Україні: аналіз основних засад та напрямів; 
-  Участь України в міжнародних миротворчих операціях; 
-  Економічні та інші аспекти перетворення молодого покоління на соціальну 

основу  
    сучасної України; 
-  Сучасна партійна система України: загальна характеристика; 
-  Процес декомунізації: українські та європейський досвід; 
- Євразійський союз як геополітичний проект; 



-  Проблеми сучасної демократії: аналіз основних причин її злетів та відступів  
    наприкінці XX – на початку XXI століття. 

 
   Для участі у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади необхідно до 15 березня 2017 
року надіслати на адресу оргкомітету (обов’язково Укрпоштою та на електронну адресу  
k_susp_disp@udpu.edu.ua): 

1. Анкети учасників, оформлені згідно з додатком № 1. 
2. Фотокартку учасника в електронному вигляді (текстові файли у форматі WORD; 

файли зображень JPEG) для створення електронного журналу олімпіади. 
3. Текст наукової роботи (вимоги до оформлення роботи див. у додатку № 2), 

відомості про автора та наукового керівника (додаток № 3). 
Реєстрація учасників відбудеться 19 квітня 2017 року (з 8.00 до 11.00 год.) за 

адресою: м. Умань, вул. Садова, 28, вестибюль навчального  корпусу № 3. Учасникам 
олімпіади необхідно мати при собі паспорт, студентський квиток, посвідчення про 
відрядження. 

 20 квітня об 11.30 відбудеться Всеукраїнський круглий стіл «Становлення і 
руйнування політичних міфів в українському суспільстві» для керівників делегацій і  
учасників олімпіади. Матеріали виступів надіслати за вказаною адресою до 10 квітня 
2017 р. 

Проїзд від залізничного вокзалу маршрутними автобусами № 5, 6, 11;  від 
автовокзалу маршрутним автобусом № 23 до зупинки «Новий корпус педуніверситету». 

Урочисте відкриття ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної 
дисципліни «Політологія» відбудеться 19 квітня 2017 року об 11.00 год. 

Проживання учасників олімпіади та викладачів, які їх супроводжують, у готелі 
«Умань» за власний  рахунок.   

Контактні телефони: (04744)4-02-81 – науковий відділ, 097-955-51-21  
відповідальний секретар оргкомітету викл. Родік Тетяна Петрівна. 

Е-mail: k_susp_disp@udpu.edu.ua 
Більш детальну інформацію про Олімпіаду можна отримати на сайті Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини у розділі «Наукового порталу». 
Адреса оргкомітету: Уманський державний педагогічний університет імені Павла 

Тичини, кафедра суспільних дисциплін, вул. Садова, 28 м. Умані  Черкаської області, 20300  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

А Н К Е Т А  

учасника ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 

Прізвище, ім'я, по батькові (повністю)_____________________________________________ 

Дата народження_______________________________________________________________ 

Вищий навчальний заклад (повна назва та адреса)___________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Факультет, курс, напрям підготовки_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Домашня адреса, тел., e-mail, контактний телефон___________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Рішенням оргкомітету _______________ _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(Назва вищого навчального закладу) 

 

студент(ка) ____________________________________________________________________, 
(Прізвище, ініціали) 

 

який (яка) у І етапі олімпіади ___________ _______________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
(Назва олімпіади з навчальної дисципліни, спеціальності (напряму) 

 

посів(ла) __________ _________ місце, рекомендується до участі у II етапі Всеукраїнської 

студентської олімпіади. 

Голова оргкомітету 

вищого навчального закладу   _________________        ____________________________ 
                                                               (Підпис) (Прізвище, ініціали) 
 

м. п. 

Підпис учасника олімпіади ________________________  

Дата заповнення  ________________________________  



Додаток 2 

Вимоги до наукової роботи 

Учасникам олімпіади необхідно надіслати до оргкомітету не пізніше  

15 березня 2017 року (за поштовим штемпелем) наукову роботу у 

друкованому та електронному варіантах. 

Прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, назва 

вищого навчального закладу в науковій роботі замінюються відповідним 

девізом (девіз – не більше двох слів). 

В окремому запечатаному пакеті під тим самим девізом подаються 

відомості про автора (авторів), наукового керівника роботи (додаток 3). 

У структурі наукової роботи необхідно відобразити такі компоненти: 

актуальність і ступінь дослідженості проблеми, мету, завдання, об'єкт, 

предмет та методи дослідження, виклад основного матеріалу теоретичного 

дослідження з обґрунтуванням наукових результатів, висновки, додатки, 

список використаних джерел.  

Обсяг наукової роботи не повинен перевищувати  

20 сторінок без урахування додатків (текст друкується шрифтом Times New 

Roman, міжрядковий інтервал – 1,5, кегль – 14, поля: ліве – 25 мм,  нижнє, 

верхнє, праве – 20 мм). 

Вимоги до матеріалів виступів на Всеукраїнському круглому столі  

«Становлення і руйнування політичних міфів в українському 

суспільстві» 

За матеріалами круглого столу буде видано електронний збірник. 

Об’єм  матеріалів рекомендованих до друку не менше 5 сторінок (текст 

друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал – 1,5, кегль – 

14, поля: ліве – 25 мм,  нижнє, верхнє, праве – 20 мм). 

До засідання  круглого столу запрошуються всі учасники олімпіади, як 

викладачі, так і студенти. 

 

 
 
 
 
 



 

Додаток 3 

В І Д О М О С Т І  

про автора та наукового керівника конкурсної роботи під девізом 

«___________________________________________________________________» 

 

АВТОР НАУКОВИЙ КЕРІВНИК 

1. Прізвище ________________________  1. Прізвище _______________________  

2. Ім'я (повністю) ___________________  2. Ім'я (повністю) __________________  

3. По батькові (повністю) _____________  3. По батькові (повністю) ___________  

4. Повна назва та адреса вищого навчального        4. Місце роботи, тел. _______________  

закладу, у якому навчається автор   

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

5. Факультет  _______________________  5. Посада  _________________________  

6. Курс (рік навчання) ________________  6. Науковий ступінь  ________________  

7. Результати роботи опубліковано 7. Вчене звання ____________________  

__________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 
(рік, місце, назва видання) 

 
8. Результати роботи впроваджено 8. Домашня адреса, тел. 

__________________________________ ________________________________ 

___________________________________________ _________________________________________ 

___________________________________________ _________________________________________ 
(рік, місце, форма впровадження) 

9. Домашня адреса, тел., e-mail 

________________________________ 

___________________________________________  

___________________________________________  
 

 

Науковий керівник _________________________________ 

Автор роботи          ________________________________ 
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