ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО ТА СТАЛИЙ РОЗВИТОК

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА
КОНФЕРЕНЦІЯ
у форматі відеоконференції,
присвячена Всесвітньому дню
електрозв’язку та інформаційного суспільства
(World Telecommunication and Information Society Day)

“ЗАБЕЗПЕЧИТИ ПОЗИТИВНІ РЕЗУЛЬТАТИ
ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ ВСІХ”

www.itu.int/wtisd
#wtisd

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Кафедра електронного урядування та інформаційних систем
(http://oridu.odessa.ua/?rozd=7/9), Центр інновацій в електронному урядуванні
(www.center.odessa.ua) Одеського регіонального інституту державного
управління Національної академії державного управління при Президентові
України спільно з комунальним підприємством «Обласний інформаційноаналітичний центр» (http://iac.odessa.gov.ua/) проводить науково-практичну
конференцію “Інформаційне суспільство та сталий розвиток”
у форматі відеоконференції 17 травня 2018 року о 14.00.
На конференції планується обговорити наступне коло питань:
 технології інформаційного та цифрового суспільства;
 інформаційне суспільство і комунікації;
 інновації в електронному урядуванні та електронної демократії.
До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі вищих
навчальних закладів, державні службовці, посадові особи органів місцевого
самоврядування, докторанти, аспіранти, представники засобів масової
інформації та інші зацікавлені особи.
Робочі мови – українська, російська, англійська.
Організаційний внесок відсутній.
По результатах роботи науково-практичної конференції планується
видання тезисів докладів та повідомлень окремим збірником.
Вимоги до оформлення матеріалів: тези доповідей та повідомлень
обсягом 3-5 сторінок тексту (формат А4 через 1,0 інтервал, всі поля 2 см,
гарнітура Times New Roman, кегль 14 пунктів), у форматі текстового редактору
Microsoft Word. На першій сторінці зліва розміщуються ім’я та прізвище автора,
посада та науковий ступіть, після цього великими літерами назва доповіді
(повідомлення).
Матеріали надсилати на e-mail: kusplyak@ukr.net до 10 травня 2018 р.
Тема листа: науково-практична конференція.
Для довідок: Пігарєв Юрій Борисович – завідувач кафедри електронного
урядування та інформаційних систем, e-mail: pigarev@oridu.odessa.ua,
тел.: (048) 70 - 59 - 782
Куспляк Ігор Сергійович – декан факультету публічного управління та
адміністрування,
відповідальний
за
випуск
збірника
матеріалів,
e-mail: kusplyak@ukr.net, тел.: (095) 770 34 39, (048) 70-59-731
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