
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

про щорічну науково-практичну конференцію за міжнародною участю 

“Навчання публічних службовців: новітні тенденції та технології” 

 

31 жовтня 2019 року  

 

Тривалість роботи конференції – 10.00 – 15.00. 

“Підсумки стажування слухачів Національної академії державного 

управління при Президентові України в органах публічної влади”(виступи в 

алфавітному порядку). 

Мови конференції: українська, англійська 

 

01 листопада 2019 року 

 

Тривалість роботи конференції – 10.00 – 16.00. 

В рамках конференції відбудуться майстер-класи.  

Мови конференції: українська, англійська 

 

Заплановано друковане видання тез доповідей конференції. 

 

Вимоги до оформлення тез доповідей: обсяг 3-5 сторінок, шрифт Times New 

Roman, розмір 14, міжрядковий інтервал – 1,5 см, поля – 2 см, формат MS 

WORD (не вище версії MS Office 2007) *.doc; *.rtf; прізвище, ім’я та по-

батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада вказуються перед назвою 

тез (вирівнювання по лівому краю). 

 

Вартість публікації – 87,16 грн/стор. 

 

Реквізити для оплати друку тез: отримувач – НАДУ при Президентові 

України, р/р 31254206113561 у ДКС України, код банку 820172, код 

ЄДРПОУ 23696843 (з поміткою: за публікацію тез). 

 

Для включення тез доповідей до програми конференції необхідно до 

7 жовтня 2019 року надіслати на електронну адресу оргкомітету 

innovative_osvita@ukr.net: 

– заявку на участь у конференції; 

– тези доповіді учасника конференції; 

– копію платіжного документа про перерахування коштів за друкування 

тез.  

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 “ Навчання публічних службовців: новітні тенденції та 

технології” 

 

ПІБ_______________________________________________________________ 

Науковий ступінь, вчене звання (за наявності) __________________________ 

Місце роботи/навчання ______________________________________________ 

Посада ____________________________________________________________ 

Адреса автора, телефон, факс, E-mail 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Адреса оргкомітету: 

03057, Україна, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 20 

 

Телефони для довідок: (044)456-42-58; (044)455-67-27 

 

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, 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 8302:2015  “Інформація та документація. Бібліографічне 

посилання. 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, засвідченим печаткою установи.  

 

 

 

mailto:innovative_osvita@ukr.net


ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

 

В.В.Марченко, кандидат наук з державного управління, доцент, докторант 

кафедри парламентаризму та політичного менеджменту НАДУ 

Навчання державних службовців: підходи до оцінки ефективності 
 

Актуальність наукових досліджень щодо ..… текст доповіді… 

(Зелінський С. Е., 2016, с. 87). 

 

Список використаних джерел 

1. Зелінський С. Е. Теоретико-методологічні засади комплексного 

оцінювання державних службовців: монографія. Київ: НАДУ, 2016. 296 с. 

 


