НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про щорічну науково-практичну конференцію за міжнародною участю
“Актуальні питання підготовки фахівців
у сфері публічного управління та адміністрування”
1-2 листопада 2018 року
Тематичні напрями (секції) конференції:
1. Підходи до запровадження єдиного державного кваліфікаційного
іспиту
2. Формування практико-орієнтованих компетентностей фахівців у
галузі публічного управління та адміністрування
3. Проблеми підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора
філософії та доктора наук
4. Інноваційні методи і технології в системі підготовки фахівців за
спеціальністю “Публічне управління та адміністрування»
5. Створення і розвиток систем забезпечення якості вищої освіти
Тривалість роботи конференції – 10.00 – 16.00.
Регламент доповідей: на пленарному засіданні – до 15 хвилин; на засіданнях
секцій – до 10 хвилин; виступ з обговорення доповідей – до 5 хвилин.
Мови конференції: українська, англійська
Заплановано друковане видання тез доповідей конференції.
Організаційний внесок за участь в конференції – 125 грн.
Реквізити для оплати оргвнеску: отримувач – НАДУ при Президентові
України, р/р 31254206113561 у ДКС України, код банку 820172, код
ЄДРПОУ 23696843 (з поміткою: оргвнесок за участь в конференції,
прізвище, ініціали автора).
Для включення тез доповідей до програми конференції необхідно до
12 жовтня 2018 року надіслати на електронну адресу оргкомітету
innovative_osvita@ukr.net:
– заявку на участь у конференції;
– тези доповіді учасника конференції;
– копію платіжного документа про перерахування оргвнеску.
Матеріали конференції друкуватимуться з поданих оригіналів без
редагування. Оргкомітет залишає за собою право відмовити у друкуванні тез,
якщо вони не відповідають тематиці чи вимогам або надіслані пізніше
вказаного терміну.

ЗАЯВКА
на участь у щорічній науково-практичній конференції за міжнародною
участю “Актуальні питання підготовки фахівців
у сфері публічного управління та адміністрування”
ПІБ_______________________________________________________________
Науковий ступінь, вчене звання (за наявності) __________________________
Місце роботи/навчання ______________________________________________
Посада ____________________________________________________________
Назва доповіді _____________________________________________________
Секція_____________________________________________________________
Форма участі: очна/заочна (необхідне підкреслити)______________________
У випадку очної форми, чи бажаєте виступити на секційному засіданні
(необхідне підкреслити)
так
ні
Контактні дані учасника конференції: телефон, E-mail
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Адреса оргкомітету:
03057, Україна, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 20
Телефон для довідок: (044) 456-67-84
E-mail: innovative_osvita@ukr.net
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
Матеріали подаються у вигляді тез (3–5 сторінок), набраних у текстовому
редакторі MS Word (не вище версії MS Office 2007), розширення *.doc; *.rtf;
шрифт – Times New Roman, кегель – 13, міжрядковий інтервал – 1,5; поля –
20 мм, абзацний відступ 1,25 см.
Ініціали, прізвище, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце
роботи/навчання із зазначенням кафедри, далі – назва доповіді (по центру).
Нижче – текст доповіді.
Список використаних джерел подається в алфавітному порядку після
тексту. Бібліографічний опис здійснюється відповідно до національного
стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1.:2006 “Система стандартів з інформації,
бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний
опис. Загальні вимоги та правила складання”.
Учасники Конференції, які не мають наукових ступенів кандидата чи
доктора наук, подають тези, завізовані підписом наукового керівника або
завідувача кафедри та засвідчені в установленому порядку.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
В.В.Марченко, кандидат наук з державного управління, доцент, докторант
кафедри державного менеджменту НАДУ
Децентралізація публічного управління: підходи до оцінки ефективності
Актуальність наукових досліджень щодо ..… текст доповіді…
[1, с. 160].
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