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Про обласну
краєзнавчу конференцію
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.01.2018 рр. №
12 (пункт 184) „Про затвердження плану всеукраїнських міжнародних
організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю за основними
напрямами позашкільної освіти на 2018 р.”, на виконання Плану роботи
комунального закладу „Дніпропетровський дитячо-юнацький центр міжнародного
співробітництва” Дніпропетровської обласної ради на 2018 р. Центр проводить 15
березня 2018 року обласну краєзнавчу конференцію „Українська революція 19171921 рр. Відродження державності українського народу”.
До участі в конференції запрошуються делегації районів, міст, ОТГ
Дніпропетровської області. Склад делегації – 2 представника (1 учень (вихованець),
1 керівник).
Місце проведення конференції: КЗ „ДДЮЦМС” ДОР (вул. Яружна, 49а,
м.Дніпро).
Початок роботи 09.00. Завершення роботи 15.00 (орієнтовно).
Вам необхідно до 25 січня 2018 року підтвердити участь у конференції
представників від вашого міста, району, ОТГ та направити на електронну адресу КЗ
„ДДЮЦМС” ДОР centrekolobok@ukr.net попередні заявки (зразок додається) з
темами доповідей.
У рамках конференції передбачено наступні тематичні напрями:
- причини та наслідки Української революції 1917-1921 рр.;
- роль Української революції 1917-1921 рр. в історії України;
- утворення та діяльність УЦР. Універсали;
- встановлення влади Директорії УНР її внутрішня та зовнішня політика;
- визначні діячі революційної доби;

- українські збройні формування УНР та ЗУНР;
- основні військові операції за участю армії Української народної республіки 19171921 рр.;
- селянський повстанський рух часів революції;
- уродженці Січеславщини в боях за самостійну Україну 1917-1921 рр.;
- увічнення пам’яті подій Української революції 1917-1921 рр. в Україні.
Програму проведення конференції буде надіслано додатково.
Контактна особа: Антипенко Ганна Сергіївна, методист ДДЮЦМС, к.і.н., м.т.
0976924326.
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Заявка
на участь у обласній краєзнавчій конференції учнівської молоді
„Українська революція 1917-1921 рр. Відродження державності українського
народу”
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