Міжнародна науково-практична конференція “Виклики та стратегічні
орієнтири розвитку людського потенціалу державного управління”
14-16 червня 2011 року
Місце проведення: Чернігівська область
М. Новгород-Сіверський
МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ:
Обмін науковими досягненнями та практичним досвідом у сфері розвитку людського потенціалу
державного управління
ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ:


Головне управління державної служби України



Чернігівська обласна державна адміністрація та обласна рада



Чернігівський державний технологічний університет

ВАЖЛИВІ ДАТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
3 червня.
Останній день подання тез доповідей та статей;
14 червня.
11:00 Від’їзд учасників конференції з Чернігова до Новгород-Сіверського, реєстрація
учасників;
15 червня.
10:00 Перше пленарне засідання. Урочисте відкриття. (Головуючий: Тимофій Мокренко,
начальник головного управління державної служби України);
11:30 Друге пленарне засідання „Лідерство та розвиток людського потенціалу на державній
службі” (Головуючі: Володимир Хоменко, Голова Чернігівської обласної державної
адміністрації; Анатолій Мельник, Голова Чернігівської обласної ради);
14:00 Третє пленарне засідання „Підходи до розвитку вищого корпусу державної служби”;
16 червня.
16:00 Круглий стіл, закриття конференції;
ПУБЛІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ ДОПОВІДЕЙ ТА ОФІЦІЙНІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
Тези доповідей будуть опубліковані у збірнику тез доповідей конференції до початку її
проведення.
Статті за матеріалами доповідей, подані окремо під час проведення конференції, будуть
опубліковані у Віснику Чернігівського державного технологічного університету, які включені до
переліку ВАК.
Офіційними мовами конференції є українська, російська та англійська.
ПРИЙОМ МАТЕРІАЛІВ ДОПОВІДЕЙ:
Матеріали доповідей надсилати в електронному вигляді (файл *.rtf або *.doc MS Word)
електронною поштою на адресу conference.cn@gmail.com. Тези доповідей повинні бути отримані
оргкомітетом конференції не пізніше 03 червня 2011 р.
Вимоги щодо оформлення тез доповідей: текст, малюнки і формули (MS Equation 3.0);
параметри сторінки – розмір паперу А4 з відступами зверху і знизу по 2 см, зліва 2,5 см, справа 1.5
см; шрифт Times New Roman розміром 10, міжрядковий інтервал - 1,0. В лівому верхньому куті
вказується УДК. Назва доповіді (великими "напівжирними" літерами) вказується в центрі, у
наступному рядку наводяться ініціали та прізвище авторів, далі – назва закладу (курсивними
літерами), після вільного рядка починається текст доповіді. Обсяг тез доповіді не повинен
перевищувати 2 (дві) сторінки формату А4.
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