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Керівникам органів
управління
освітою
райдержадміністрацій, міськвиконкомів та
об’єднаних територіальних громад
Про обласну
краєзнавчу конференцію
Повідомляємо, що КЗ „ДДЮЦМС” ДОР провів збір та обробку заявок,
поданих на обласну краєзнавчу конференцію „Українська революція 1917-1921
рр. Відродження державності українського народу”, яка відбудеться 15 березня
2018 р. (лист КЗ „ДДЮЦМС” ДОР від 17.01.2018 №21).
Участь у конференції передбачає підготовку статті та презентацію своїх
досліджень. Доповідачам надається 5 хвилин для виступу та 2 хвилини на
обговорення.
Презентація готується в програмі Power Point, що є доповненням основної
статті, а не повторює її.
Заплановано друк матеріалів конференції. Учасникам необхідно оформити
свої статті відповідно до наступних вимог: формат аркуша – А4, верхнє поле – 2
см, нижнє – 2 см, ліве – 3 см, праве – 1 см, розмір символу (кегель) – 14, інтервал
– 1. Шрифт Times New Roman. Стаття подається у форматах Microsoft Office
Word. Ім’я файлу повинно відповідати прізвищу автора статті.
Мова статті – українська. Обсяг – до 3 сторінок комп’ютерного набору.
Сторінки не нумеруються. Назва статті друкується великими літерами по центру.
Зразу після назви статті розміщується назва напряму та короткі відомості
про її авторів (прізвище, ім’я, клас, назва навчального закладу, а також прізвище,
ім’я по-батькові та регалії керівника роботи), кегль-12.
Основний текст статті повинен містити актуальність, новизну, мету та
завдання роботи, виклад основного матеріалу, висновки, бібліографічні
посилання.
Учасникам конференції необхідно до 15 лютого 2018 р. надіслати статті
пошуково-дослідницьких робіт на електронну адресу КЗ „ДДЮЦМС” ДОР:
centrekolobok@ukr.net.
Програмою конференції передбачено пленарне засідання, робота секцій,
відвідування музеїв та історико-культурних об’єктів Дніпропетровщини періоду
Української революції 1917-1921 рр.
Контактна особа: Антипенко Ганна Сергіївна, методист, к.і.н.,
м.т. 0976924326.
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