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ІІННФФООРРММААЦЦІІЙЙННИИЙЙ   ЛЛИИССТТ   
 

Науково-практична конференція 

«ГГееооііннффооррммааццііййнніі   ттееххннооллооггііїї   

уу   ттееррииттооррііааллььннооммуу   ууппррааввлліінннніі» 
 

Конференція відбудеться 1111--1122  ввеерреесснняя  22001144  ррооккуу в Одеському 

регіональному інституті державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України на базі кафедри управління 

проектами (м. Одеса, вул. Генуезька, 22, ауд. 314). 

Метою конференції є теоретичне обговорення шляхів підвищення 

ресурсного потенціалу територій за рахунок використання геоінформаційних 

технологій в управлінні територіальним розвитком для інформаційно-

аналітичної підтримки прийняття рішень на рівні місцевих органів публічної 

влади. 

До участі у конференції запрошуються провідні фахівці органів публічної 

влади та комерційних структур, науковці, викладачі, докторанти й аспіранти 

вищих навчальних закладів, що займаються питаннями застосування 

геоінформаційних технологій в управлінській діяльності та інші зацікавлені 

особи. 

Конференція відбуватиметься за двома концептуальними напрямками: 



І день – «ППррііооррииттееттии  ттаа  ппееррссппееккттииввии  ссииссттееммннооггоо  ввииккооррииссттаанннняя  

ііннссттррууммееннттіівв  ггееооііннффооррммааццііййннооггоо  ммооддееллюювваанннняя  іі  ппррооееккттуувваанннняя  вв  

ттееррииттооррііааллььннооммуу  ууппррааввлліінннніі». 

Формат проведення – відкрита дискусія з використанням технології 

модерації. 

Тематика для обговорення: 

- проблеми розвитку геоінформаційних ресурсів України; 

- проектні рішення та програмне забезпечення для розробки і ведення 

муніципальних ГІС; 

- розробка та створення геоінформаційних систем для вирішення питань 

територіального планування та управління; 

- сучасне геоінформаційне забезпечення державного та регіонального 

управління для вирішення питань місцевого та загальнодержавного рівнів. 

ІІ день – «ППррииккллаадднніі  аассппееккттии  ввииккооррииссттаанннняя  ттееххннооллооггііїї  ггееооііннффооррммааццііййнниихх  

ссииссттеемм  вв  ррееггііооннааллььннооммуу  ууппррааввлліінннніі  ттаа  ттееррииттооррііааллььннооммуу  ппллааннуувваанннніі». 

Формат проведення – презентації практичного досвіду. 

Тематика для обговорення: 

- досвід впровадження геоінформаційних систем у сфері територіального 
планування та управління; 

- використання геоінформаційних технологій у навчальному процесі; 
 

План розкладу заходів: 
10.09.2014 р., Середа 
9.00 – 18.00 – Розміщення учасників у готелях, знайомство з інститутом. 

11.09.2014 р., Четвер 
10.00 – 11.00  – Реєстрація учасників науково-практичної конференції.  
11.00 – 13.00 – Доповіді учасників конференції. 

13.00 – 14.00 – Перерва на обід. 
14.00 – 15.30 – Доповіді учасників конференції. 

15.30 – 15.45 – Кава-брейк. 
15.45 – 17.00 – Доповіді учасників конференції. 
17.00 – 17.30 – Підведення підсумків І-го дня конференції. 

17.30 – 22.00 – Розважальна програма. 
12.09.2014 р., П’ятниця  
09.00 – 09.30  – Кава-брейк. 
09.30  – 13.00 – Презентації практичного досвіду. 
13.00 – 14.00 – Перерва на обід. 

14.00 – 15.00 – Підведення підсумків конференції. 
 
Форми участі:  

Індивідуальний учасник - у встановлений термін подає тези доповіді для 
публікації; доповідає на засіданнях. 

Заочний учасник – у встановлений термін подає матеріал для публікації. 
 

Робочі мови: українська, російська, англійська. 
 

Публікація матеріалів конференції: 

За матеріалами конференції передбачається видання збірника тез 

доповідей. Публікація тез доповідей безкоштовна. Придбання збірника 

матеріалів за оплату. Розсилка поштою збірників матеріалів не 



передбачається. За бажанням авторів повна доповідь у вигляді статті може бути 

опублікована у наукових фахових виданнях ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України. 

Заявка, тези та пропозиції надаються окремими файлами, 

найменування яких має відповідати прізвищу учасника, наприклад: 

Войтенко_заявка (тези, пропозиції). 

Обов’язково у заявці вказати потребу у збірнику матеріалів конференції, 

придбання якого можливе безпосередньо перед початком роботи конференції. 

Зміст тез доповіді обов’язково повинен відповідати тематиці конференції, 

встановленим вимогам щодо наукового рівня, оформлення та термінам подання. 

Також кількість тез від одного автора (у співавторстві) – не більше одних. В 

іншому випадку тези не розглядаються та авторам не повертаються. 

Рекомендована кореспонденція звичайною поштою до розгляду не 

приймається. 

Автори несуть персональну відповідальність за зміст і достовірність 

наданих матеріалів. 

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти тези доповідей, що не 

відповідають тематиці заходу чи встановленим вимогам щодо змісту й 

оформлення.  

Представлення матеріалів конференції. Доповідь представляється у 

вигляді презентації Power Point. Файл доповіді у Power Point має бути переданий 

членам оргкомітету до початку засідання. 

Витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання, 

харчування тощо), оплачують учасники або сторона, що їх відряджає. 

Календар конференції 

 

 

 

 

 

 

Прийом заявок, тез доповідей та пропозицій на 
конференцію 

до 30 серпня 2014 р. 

Заїзд учасників конференції  10-11 вересня 2014 р. 

Від’їзд учасників конференції 12-13 вересня 2014 р. 

Зразок оформлення тез доповіді 

 

Ковальчук Тетяна Василівна, 

докторант кафедри управління освітою 

Національної академії державного управління  

при Президентові України, 

к.держ.упр., доцент, 

тел.  (044) 555-77-66, моб. (067) 777-44-44 
 

Територіальне управління: проблеми та перспективи… 

Актуальність подальшого розвитку територіального управління…(текст доповіді)… [1, с.24]. 

Список використаних джерел  

(в алфавітному порядку, ДСТУ ГОСТ 7.1:2006) 

1. 
2. 
** - Вимоги до оформлення тез доповіді: текстовий редактор MS WORD, українська мова, обсяг доповіді – до 5-х 

сторінок (9000 знаків, включаючи пробіли), інтервал – 1.5, кегель (Times New Roman) – 12, поля з усіх сторін–2 см. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довідки за адресою: 65009, м. Одеса, вул. Генуезька, 22, Кафедра 

управління проектами, каб. 314. Тел./Факс: (048) 729-76-69 

E-mail: upkafedra@mail.ru 

 

З повагою, 

Оргкомітет 

 

Форма заявки 

Заявка 
на участь у науково-практичній конференції  

 «ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ УПРАВЛІННІ» 
11 – 12 вересня 2014 р. 

Прізвище, ім’я, по батькові___________________________________ 
Науковий ступінь, вчене звання, посада________________________ 

Назва організації, її адреса, поштовий індекс____________________ 

Контактний телефон з кодом міста, Е-mail_______________________ 
Форма участі в роботі конференції: 

 - виступ за першим концептуальним напрямком; 

 - виступ за другим концептуальним напрямком; 
 - участь у роботі  конференції без виступу; 

 - публікація тез без участі в роботі конференції 
Тема доповіді_______________________________________________ 

Назва напряму ________________________________________________ 

Потреба у технічному забезпеченні (вказати тип пристрою): 
 - потрібен; 

 - не потрібен. 

Потреба у збірнику матеріалів конференції (вказати обов’язково): 
 - потрібен; 

 - не потрібен. 

Потреба у проживанні, назва готелю (гуртожиток), тип номеру_____________________________ 

 

Зразок пропозицій до рекомендацій конференції 

 

Ковальчук Тетяна Василівна, 

докторант кафедри управління освітою 

Національної академії державного управління при Президентові України, 

к.держ.упр., доцент 

тел.  (044) 322-22-32, моб. (067) 555-44-44 

Пропозиції 

до рекомендацій конференції за напрямом 

«(вибирається з переліку, що вказаний в  інформаційному повідомленні)» 

1.               (зміст І-ої пропозиції)                     . 

2.                  (зміст 2-ої пропозиції)                 . 

3.               (зміст 3-ої пропозиції)                    . 

                                   

mailto:upkafedra@mail.ru


ПРОЖИВАННЯ В ГОТЕЛЯХ М. ОДЕСА 
10 – 13 ВЕРЕСНЯ 2014 р. 

 

Готель «Аркадія» *** 

+38 (048) 705-31-30 

+38 (048) 705-31-31 
65009, Україна, Одеса, вул. Генуезька, 24 
Номер категорії "Економ": 

Одномісне розміщення - 350,00 грн. 

Двомісне розміщення - 400,00  грн. 
Номер категорії «Економ плюс»: 

Одномісне розміщення - 450,00 грн. 
Двомісне розміщення - 500,00 грн. 
Номер категорії «Стандарт»: 

Одномісне розміщення - 670,00 грн 

Двомісне розміщення - 720,00 грн 
Номер категорії «Напівлюкс»: 

Одномісне розміщення - 1000,00 грн. 
Двомісне розміщення - 1050,00 грн. 

 

Готель «Курортний»*** 

Тел.: +38(048)784-76-00 

тел/факс: +38(048) 68-15-42 
65009, Україна, м. Одеса, пров. Курортний, 2 
Номер категорії «Одномісний стандарт» - 410,00 грн. 

Номер категорії «Двомісний стандарт» - 480,00 грн. 

Номер категорії «Покращений стандарт»: 

Одномісне розміщення - 530,00 грн. 

Двомісне розміщення - 600,00 грн. 
Номер категорії «Люкс»: 

Одномісне розміщення - 710,00 грн. 

Двомісне розміщення - 760,00 грн. 

 

Готель «Юність»*** 

Тел.: +38 (044) 359 0808 
Факс: +380 (44) 279 11 01 

65009, Украина, м. Одеса, вул. С. Варламова (Піонерська), 32 
Номер категорії «Одномісний стандарт» - 360,00 грн. 

Номер категорії «Двомісний стандарт» - 300,00 грн. 

Номер категорії «Двомісний покращений» - 460,00 грн. 
Номер категорії «Напівлюкс» - 605,00 грн. 
Номер категорії «Люкс» - 715,00 – 805,00 грн. 
 
Гуртожиток ОРІДУ НАДУ при Президентові України 

65009, Україна, м. Одеса, вул. Генуезька, 22. 

Двомісний номер – 150,00 грн. з 1 особи. 


