Національна академія державного управління при Президентові України
Інформаційне повідомлення
Шановні колеги!
Запрошуємо вас взяти участь у науково-практичній конференції
за міжнародною участю
“Формування публічної служби, чутливої до людей з особливими
потребами: цифрові технології”, яка відбудеться
10 листопада 2017 року
Місце проведення: м.Київ, вул. Хрещатик 2, Український дім
Орієнтовні тематичні напрями роботи конференції:
1. Цифрові технології для підготовки і формування
службовців, дружніх для людей з особливими потребами.

публічних

2. Цифрові технології – механізм залучення людей з особливими
потребами на публічну службу.
3. Електронні послуги з освіти та соціальної підтримки дітей з
особливими потребами та їх сімей.
4. Соціальна підтримка і соціальні послуги в цифровому форматі для
людей з інвалідністю.
За довідками звертатись:
(044) 455-67-12 відділ забезпечення якості освітнього процесу
Національної академії державного управління при Президентові України.
До початку роботи конференції планується видання збірника тез
доповідей учасників.
Тези
просимо
надсилати
на
електронну
адресу:
innovative_osvita@ukr.net до 19 жовтня 2017 року.
Друк тез та участь у конференції безкоштовні.
Витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання,
харчування тощо), здійснюються за рахунок учасників.
Для участі в конференції необхідно до 19 жовтня 2017 року на
зазначену електронну адресу надіслати:
заявку (форма додається),
тези доповіді (вимоги до змісту й оформлення додаються),
пропозиції до проекту рекомендацій.
Заявка, тези та пропозиції надаються окремими файлами, найменування
яких має відповідати прізвищу учасника, наприклад: Степаненко_заявка
(тези, пропозиції).
Публікація матеріалів конференції. Матеріали конференції (тези,
доповіді) планується видати окремою збіркою до початку конференції.
Редакційна колегія збірки залишає за собою право рецензування поданих

текстів, а також відхилення тез доповідей, що не відповідають тематиці
конференції чи встановленим вимогам щодо оформлення.
Початок роботи конференції о 10.00 (реєстрація з 9.00).
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ
Матеріали подаються у паперовому та електронному варіантах у вигляді
тез (до 3-х сторінок), набраних у текстовому редакторі MS Word, шрифт –
Times New Roman, кегель – 13, міжрядковий інтервал – 1,5;
поля – 20 мм.
Ініціали, прізвище, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце
роботи/навчання із зазначенням кафедри, контактний телефон автора
зазначаються вгорі ліворуч від тексту; далі – назва доповіді (по центру). Нижче
– текст доповіді з абзацним відступом 1,25 см.
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”.
Вимоги до електронної версії тез:
–
назва файлу – прізвище й ім’я учасника конференції латинськими
літерами,
–
текст, набраний у редакторі Microsoft Office Word 2003, файл з
розширенням *.doc.
Тези виступів на конференції будуть публікуватись без додаткового
редагування.
Робочі мови: українська, англійська.
ЗАЯВКА
на участь у щорічній науково-практичній конференції за міжнародною участю
“Формування публічної служби, чутливої до людей з особливими
потребами: цифрові технології”
Прізвище, ім’я, по батькові___________________________________________
Науковий ступінь (за
наявності)_________________________________________________________
Вчене звання (за наявності)___________________________________________
Місце роботи/навчання______________________________________________
Посада____________________________________________________________
Тема доповіді (повідомлення)_________________________________________
Тел.: _____________________________________________________________
Ел. адреса _________________________________________________________
Дата

Підпис

