Центр розвитку освіти, науки та інновацій запрошує
взяти участь у круглих столах у 2014 р.
Тема круглого столу
дата та місто
проведення
Круглий стіл
«Промислова політика та
перспективи інноваційного
розвитку»
12 березня 2014 р.
Сімферополь
Подача з а я в о к -д о 1 березня
Круглий стіл
«Наука відкрита до суспільства»
14 травня 2014 р.
Сімферополь
Подача заявок - до 1 травня
Круглий стіл
«Розвиток індустрії гостинності
в Україні: проблеми та
перспективи»
23 травня 2014 р.
Сімферополь
Подача заявок - до 15 травня
Круглий стіл
«Наука та суспільство: нові
аспекти взаємодії та розвитку»
17 жовтня2014 р.
Сімферополь
Подача заявок - до 7 жовтня
Круглий стіл
«Інформаційна політика України
в глобальному вимірі»
21 листопада 2014 р.
Сімферополь
Подача заявок - до 10 листопада
Круглий стіл
«Розвиток інститутів
громадянського суспільства в
Україні»
12 грудня 2014 р.
Сімферополь
Подача заявок - до 1 грудня

Основні тематичні напрямки:
•
•
•
•
•
•

ресурси інноваційного розвитку;
перспективи високогехнологічного виробництва;
державні програми промислового розвитку;
галузеві пріоритети та структурна перебудова;
досвід реалізації інноваційних проектів;
історія бізнесу та підприємництва в Україні.

•
•
•
•
•
•
•

наукова політика;
наукова освіта;
пріоритети розвитку науки;
взаємодія науки та бізнесу;
взаємодія науки та влади;
наукова журналістика.
напрямки
реалізації
туристсько-рекреаційного
потенціалу;
стратегії
підвищення
конкурентоспроможності
підприємств індустрії гостинності;
механізми забезпечення якості послуг;
інф раструктура забезпечення підприємництва в сфері
туристичного бізнесу;
розвиток окремих видів туризму;
маркетинг туристичних послуг.
суспільство знань - проблеми вимірювання та оцінки;
наука в системі пріоритетів держави;
управління наукою;
наукові інформаційні ресурси;
пріоритети розвитку науки та фінансування досліджень.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

о інформаційна діяльність
органів
державної
електронний уряд;
о Україна на світовому ринку ІКТ;
о журналістська освіта в Україні;
о інформаційні онлайн ресурси
о мовно-культурні аспекти інформаційної політики
о соціальні мережі як поле інформаційної взаємодії
•
•
•
•
•

влади,

громадські рухи України;
проблеми розбудови політичних партій;
взаємодія громадянського суспільства та держави.
релігійні громади у становленні демократичної держави;
роль ЗМІ у розвитку громадянського суспільства.

Ініціатором проведення серії круглих столів з актуальних питань розвитку України виступає Центр розвитку освіти,
науки та інновацій. Склад програмного та організаційного постійно розширюється. Запрошуємо всіх зацікавлених
осіб долучитися до обговорення та роботи круглого столу. До участі у конференції запрошуються науковці, аспіранти,
студенти, викладачі, представники органів державної та місцевої влади, громадських організацій, бізнесу,
представники ЗМІ та всі зацікавлені особи.
Оргвнесок:
Для очних учасників та організаторів - відсутній
Для заочних учасників - 100 грн. (включає розсилку)
Для бажаючих отримати лише електронну версію матеріалів, збірника - 50 грн.
Проживання 70 грн за добу зі сніданком.
Робота круглих столів розпочинається о 10.00. Ведеться відеозапис. В режимі реального часу перегляд доступний
через Інтернет. Можно взяти участь у круглому столі по 8куре. Протягом роботи круглого столу можна надсилати
питання учасникам електронною поштою.
Для участі у конференції просимо Вас у визначені терміни надіслати на адресу оргкомітету злектронною поштою
сгітеаЬшіпе55@таіІ.ги заявку щодо участі та тези. Учасникам, які мають надруковані монографії, підручники тощо,
пропонується включити анотації на них до спеціального розділу у збірнику тез конференції.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ: Обсяг тез доповідей 1-6 сторінок (включно) формату А-4; тип шрифту Тітез № \ у
Котап, розмір шрифту 12, стиль - звичайний (Иогшаї), міжрядковий інтервал 1,5; поля з усіх сторін - 2 см, відступ на
абзац 1. Вирівнювання по ширині. Мови - українська, російська, англійська, німецька.
Зразок оформлення тез:
Петренко Сергій Петрович,
Центр розвитку освіти, науки та інновацій,
м. Сімферополь, Україна
ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ УКРАЇНИ
Формування позитивного іміджу України є важливим напрямом реалізації національних інтересів на міжнародній
арені. В умовах динамічних......................................................................
Якщо в тексті є посилання на літературу (в квадратних дужках), потрібно дати її перелік наприкінці тексту. Рисунки
повинні бути згруповані, альбомна орієнтація не дозволяється. Назва файлу з тезами - прізвище першого автора
латинськими буквами, наприклад Реігепко. Назва файлу з заявкою - Реігепкогауаука. Тези та заявку не архівувати.
На окремому аркуші просимо надати анотацію до 10 речень на англійській мові за зразком:
Реігепко 8.У. РАСТОКЗ ОР СКЕАТШО А Р08ІТІУЕ 1МАОЕ ОР ИККАШЕ.
СгеаІіп§ а розіїіуе іша§е оґ Іікгаіпе із ап ітроПапІ сіігесііоп іп іЬе ітріетепіаііоп оГ ііз паїіопаї іпіегезіз іп Ше
іпіегпаїіопаї агепа. Іп Іегтз оГ сіупатіс.....................................................
Кеу хуогсіз: 3- 10 сл ів н а а н г л ій с ь к ій м ові.
В заявці учасника просимо вказати таку інформацію:
Для очних учасників також:
Адреса для розсилки збірника:
Дата приїзду та від їзду___
1 варіант:
Потреба у житлі_
Нова пошта, місто, номер складу
Потрібне обладнання
ГПБ отримувача та номер мобільного
Потрібне особисте
2 варіант:
запрошення_
Заказний лист поштою України
Супроводжуючі особи
ПІБ отримувача
вул.________ , буд.___, кв.
Планую вказати форму участі
м .______________

Назва круглого столу_________
ПІБ учасника______________
Науковий ступінь, вчене звання
(якщо є )_______________ __
Посада, установа____________
Назва тез_________________
Адреса для листування______
Моб.телефон ______________
Е-таі1, з якого надіслано тези _

ін дек с

Україна

Реквізити для оплати оргвнеску: Громадська організація «Центр розвитку освіти, науки та інновацій» ПАТ
«Чорноморський банк розвитку та реконструкції» м. Сімферополь, р/р 26004000132027 ОКПО 35283849,
МФО 384577 Призначення платежу: часткове покриття витрат на проведення круглого столу
Детальну програму та іншу інформацію можна отримати за телефонами 38 (0652) 709078, моб. 38-050-4963353 або етаіі: сгітеаЬизіпез5@таі1.ги, веб-сайт \у\у\у.есіисгітеа.сот
ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ!

