АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ

ЗАЯВКА УЧАСНИКА
Прізвище_______________________

По батькові _____________________

Кафедра менеджменту та державного управління
(4 корп., ауд. 15)
Чернігівський державний технологічний
університет
вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14027

Науковий ступінь _______________

К.е.н., доцент Задорожна Світлана Миколаївна

Ім'я

_______________________

Вчене звання ____________________
Посада__________________________
Організація (установа) ___________
Адреса _________________________
Тел/факс _______________________
Е-mail __________________________
Потреба в готелі: ТАК

НІ

(не потрібне закреслити)
Планую (непотрібне закреслити)
виступити з доповіддю (до 15 хв.)
виступити з повідомленням (до 5 хв.)
взяти участь як слухач
опублікувати тези доповіді
опублікувати наукову статтю

Телефони для довідок: (046)2952094,
моб. тел. 0509031217, тел./факс (046) 22 34244,
ел. адреса: managment_stu@mail.ru,
stu_management@ukr.net
Необхідна інформація:
Реєстрація учасників конференції відбудеться: 1920 квітня 2012 року з 9.00 до 10.00 год. за
адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, (їхати від
залізничного вокзалу тролейбусом № 1, автобусом
№ 38, 16 до зупинки «Технологічний університет»).
Для участі в конференції необхідно не пізніше 16
квітня 2012 року надіслати (подати) до
Оргкомітету:
1. Заявку (зразок заяви додається);
2. Текст доповіді в друкованому вигляді надіслати
поштою за адресою: 14027, м. Чернігів, вул.
Шевченка, 95
3. Електронний варіант заявки, тексту доповіді та
тез надаються електронною поштою за адресою:
managment_stu@mail.ru
5. Всі витрати по відрядженню, проживанню та
харчуванню
здійснюються
за
рахунок
направляючої сторони.

Національне
агенство України
з питань
державної служби

Чернігівська
обласна
державна
адміністрація

Чернігівська
обласна
рада

Чернігівський
державний
технологічний
університет

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

МІЖНАРОДНА
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА
КОНФЕРЕНЦІЯ

«Виклики та стратегічні
орієнтири людського
потенціалу
державного управління»
19-20 квітня 2012 року

Назва доповіді ____________________
Підпис ___________________________
Координати контакту: адреса, тел., ел. адреса
Робочі мови конференції: українська, російська,
англійська

м. Чернігів

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ

Шановні колеги!
ЗАПРОШУЄМО

Вас взяти участь у роботі Міжнародної науковопрактичної конференції

“Виклики та стратегічні орієнтири
розвитку людського потенціалу
державного управління”
яка відбудеться 19-20 квітня 2012 року
у Чернігівському державному технологічному
університеті

Пленарне засідання о 15.00
Мета науково-практичної конференції –
актуалізація напрямків розвитку людського
потенціалу державного управління в період
подальшого
розвитку
та
гармонізації
інституційної структури
Основна цільова аудиторія: до участі в
конференції залучаються провідні науковці та
фахівці в галузі державного управління, посадові
особи та спеціалісти органів державної влади та
місцевого
самоврядування,
керівники
та
координатори магістратур вищих навчальних
закладів
з підготовки магістрів державної
служби, керівники та спеціалісти Центрів
підвищення
кваліфікації,
підготовки
та
перепідготовки державних службовців та слухачі
магістратур.

доповіді, вирівняний по ширині з відступом абзацу
зліва 0,63 мм.
7. У кінці тексту доповіді розміщують список
1. Антикорупційне законодавство як запорука використаної літератури.
8. Вимоги щодо оформлення статей для публікації
успіху реформ державного управління
у
Віснику
ЧДТУ
надані
за
адресою:
http://stu.cn.ua/staticpages/fahovividanya
2. Шляхи ефективної реалізації Стратегії
державної кадрової політики на 2012-2020 9. Матеріали, що не відповідатимуть зазначеним
вимогам, публікуватись не будуть.
роки

В ході конференції передбачена робота
наступних секцій:

3. Міжнародне співробітництво
державної служби

в

сфері

ПУБЛІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ ДОПОВІДЕЙ

Тези доповідей будуть опубліковані у збірнику тез
доповідей конференції після її проведення.
Вимоги до оформлення тексту тез доповіді:
1. Матеріали доповідей надсилати в електронному
вигляді (файл *.doc MS Word) ел. поштою на
адресу за адресою: managment_stu@mail.ru
Контактна особа: Задорожна Світлана Миколаївна
тел. (0462) 95-20-94, 0509031217
2. Назва файлу повинна відповідати імені та
прізвищу
учасника
конференції латиницею
(наприклад, Ivan Ivanenko);
3. При направленні файлу електронною поштою,
тема повідомлення повинна містити імя, та
прізвище учасника з обовязковою вказівкою «на
конференцію»
4. Обсяг тез доповідей – до 2 сторінок при форматі
сторінки А4, орієнтація – книжкова. Поля: верхнє,
нижнє і бокові – 2.5, шрифт Times New Roman,
кегель – 12, міжрядковий інтервал – 1.0, стиль –
Normal.
5. Сторінки не нумеруються.
6. Для тез: в лівому верхньому куті вказується
УДК. Перший рядок – назва доповіді великими
«напівжирними» літерами у центрі, другий рядок –
ініціали та прізвище авторів, далі – назва установи
(курсив), через інтервал починається текст тез

