ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Дніпропетровський регіональний інститут державного управління
Національної академії державного управління
при Президентові України
проводить 18 грудня 2020 р.
V міжрегіональну науково-практичну конференцію
«Молодіжна політика та молодіжна робота»
Конференція проводиться з метою обговорення найбільш актуальних
питань забезпечення умов, необхідних для розвитку й самореалізації молоді, її
формування як здорових, дбайливих та відповідальних особистостей; підготовки
молоді до самостійного життя та професійної діяльності, виховання активних
громадян, носіїв позитивних змін у громаді та державі.
Орієнтовні тематичні напрямки конференції:
1) актуальні питання державної молодіжної політики в Україні;
2) зарубіжний досвід формування та реалізації молодіжної політики;
3) особливості реалізації державної молодіжної політики на місцевому та
регіональному рівні;
4) імплементація поняття «молодіжна робота» в Україні.
До участі в конференції запрошуються державні службовці, посадові особи
органів місцевого самоврядування, науковці, експерти, викладачі вищих
навчальних закладів, аспіранти, докторанти, здобувачі наукових ступенів,
студенти у співавторстві з науковим керівником, представники політичних партій,
громадських організацій та засобів масової інформації, інші зацікавлені особи.
Організаційна форма проведення: дистанційна.
Матеріали конференції. Матеріали конференції (тези, доповіді) буде
розміщено на сайті інституту в електронному вигляді. Редакційна колегія збірки
залишає за собою право рецензування та редагування поданих текстів, а також
відхилення тез доповідей, що не відповідають тематиці конференції,
встановленим вимогам щодо оформлення чи принципам академічної
доброчесності. Публікація безоплатна.
Заявки на участь у конференції та тези доповідей приймаються до
10 грудня 2020 р. в електронному форматі за адресою: sasha.kainova@gmail.com
(з темою «Конференція»)
Адреса оргкомітету:
49044 м. Дніпро, вул. Гоголя, 29;
тел.: 067 789 45 10, 066 136 20 79 (Каінова Олександра Владиславівна);
E-mail: sasha.kainova@gmail.com
Вимоги до оформлення матеріалів. Тези (обсяг до 2-3 стор., шрифт Times
New Roman Cyr, інтервал – 1.5, кегель 12, поля: верхнє, ліве, нижнє – 20 мм, праве
– 15 мм, мова українська) готуються в редакторі Word for Windows. Якщо в тексті є
посилання на цитовані та використані наукові і документальні джерела, їх слід

навести в кінці основного тексту в алфавітному порядку під заголовком “Список
використаних джерел” з дотриманням усіх бібліографічних вимог, передбачених
державними стандартами.
В заявці слід вказати прізвище, ім’я та по-батькові, науковий ступінь, вчене
звання, посаду, місце роботи, контактну інформацію (адреса, телефон, електронна
пошта), тему доповіді.
Файли з матеріалами конференції повинні мати наступні назви за
прикладом: Іваненко_тези.doc, Іваненко_заявка.doc.

Зразок оформлення тез доповіді
Іван ІВАНЕНКО
аспірант кафедри державного
управління та місцевого самоврядування
ДРІДУ НАДУ
ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ З НАЦІОНАЛЬНОПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ
В Україні національно-патріотичне виховання дітей та молоді має стати
одним із пріоритетних напрямів діяльності держави та суспільства ... (текст
доповіді)...[1].
Список використаних джерел
1. Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на
2016 – 2020 роки : указ Президента України від 13 жовт. 2015 р. № 580/2015. URL:
zakon.rada.gov.ua/laws/show/580/2015.

ЗАЯВКА
на участь у роботі ІV міжрегіональної науково-практичної конференції
«Молодіжна політика та молодіжна робота»
Прізвище, ім’я,
по батькові:
Науковий ступінь,
вчене звання:
Посада й місце
роботи:
Контактний
телефон
E-mail:
Назва доповіді
(повідомлення):

