НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ІМЕНІ О.М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
«ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ» ІМЕНІ Т.Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР «МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ»
ОКПНЗ «ЧЕРНІГІВСЬКА МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ»
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ КРАЄЗНАВЦІВ
ПНЗ «ЦЕНТР НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ, ТУРИЗМУ ТА
КРАЄЗНАВСТВА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ»

П Р Е С-Р Е Л І З
На Чернігівщині 17 жовтня 2018 року планується
проведення П’ятої Обласної історико-краєзнавчої
конференції учнівської молоді
Дорогі друзі, колеги, учні!
Запрошуємо до участі здобувачів освіти 9-11 класів закладів
загальної середньої освіти, позашкільних навчальних закладів, а
також науковців, педагогічних працівників – вчителів, викладачів,
методистів, керівників гуртків та ін., які займаються науководослідницькою діяльністю з учнівською молоддю у векторі
проблематики заходу і зацікавлених осіб щодо вивчення історикокраєзнавчої спадщини Чернігово-Сіверського краю.
У середовищі конференції для всіх учасників будуть створені
умови для отримання відповідних консультації та кваліфікованої
допомоги учених і педагогів Навчально-наукового інституту історії,
етнології та правознавства імені О.М. Лазаревського Національного
університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка та
Національного центру «Мала академія наук України», методистів
ОКПНЗ «Чернігівська МАН учнівської молоді» і ПНЗ «Центр
національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства
учнівської молоді».

Офіційна мова конференції: українська
Тематика заходу буде враховувати такі основні напрями
обговорення:
1. Історія Чернігівщини дореволюційної доби.
2. Новітня історія Чернігівщини.
3. Культурна, мистецька та релігійна спадщина Чернігівщини.

для

Заявки на участь у конференції (додаток 1 – назва файлу
Заявка_прізвище) і матеріали тез доповідей (додаток 2 – назва файлу
Тези_прізвище) просимо надіслати до 10.10.2018 р. з поміткою: Матеріали до
історико-краєзнавчої конференції на е-mail: metodist-man@ukr.net.
Сертифікація учасників. Кожен учасник конференції отримає іменний
сертифікат. Кращі матеріали тез доповідей будуть опубліковані після
закінчення конференції на сайті установ-організаторів. Вітаються тези і статті у
співавторстві учнів і педагогів, найкращі з яких будуть відзначені у процесі
роботи конференції.
Витрати на відрядження – за рахунок коштів не заборонених чинним
законодавством. Запрошення за наявністю заявок будуть надіслані додатково.
Редакційно видавничі питання.
1. Вимоги до оформлення тез доповідей (додаток 2).
Обсяг матеріалів: 1-3 повних сторінки формату А4, орієнтація –
книжна. Поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 20 мм. Шрифт: гарнітура –
Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5.
Структура матеріалів: прізвище, ім’я автора (повністю), посада і
організація для педагогів, повна назва освітньої установи (для учнів), e-mail (за
наявності), назва друкується напівжирними великими літерами; рисунки
мають бути скомпоновані у вигляді єдиного об’єкту; список використаних
джерел розміщується після тексту тез.
Відповідальність за релевантність і достовірність наданого матеріалу
несуть автори.
Увага! У межах конференції буде проводиться міні-конкурс тез
доповідей «Найкращі історико-краєзнавчі описи Чернігівщини».
Основні критерії оцінювання:
– історично-краєзнавче значення доповіді для сучасної доби новітньої
історії Чернігівщини;
– лінгвістично-стилістичне подання матеріалу;
– відповідність вимогам до оформлення тез;
– ілюстративне представлення думки;
– наявність власного бачення проблематики і представлення своїх думок
у висновках і перспективах розроблення проблематики.
Результати конкурсу і нагородження переможців проводитиметься
наприкінці роботи конференції.

2. Для педагогів-учасників конференції (можливо у співавторстві з
учнями) додатково надається можливість надрукувати статті:
– безкоштовно у збірнику наукових праць «Наукові записки Малої
академії наук України» (Серія: Педагогічні науки) №13, який буде присвячено
100-річчю НАН України і планується видати у четвертому кварталі 2018 року.
Довідки до умов розміщення публікацій можна отримати за адресою:
savchenko_irina@ukr.net, або за телефоном: (097)960 00 92, Савченко Ірина
Миколаївна;
– на загальних умовах в електронному науковому фаховому виданні
«Адаптивне управління: теорія і практика» (Серія: Педагогіка №5(9), що
планується видати у четвертому кварталі 2018 року. Видання включено до
переліку електронних наукових фахових видань України, в яких можуть
публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів
доктора і кандидата наук, а також власні дослідження педагогів України та ін.
(наказ Міністерства освіти і науки України № 693 від 10.05.2017 р.). Сайт
видання: http://am.eor.by. Довідки щодо умов розміщення публікацій можна
отримати за адресою: am.eor.by@gmail.com, або за телефоном: (096)7684707,
Ростока Марина Львівна.
Додаток 1
Заявка учасника
П’ятої Обласної історико-краєзнавчої конференції учнівської молоді
Прізвище, ім’я, по батькові учня і педагога
(повністю)
Назва доповіді
Місце навчання (роботи), клас (підрозділ), назва
секції, гуртка
Посада для наукових і педагогічних працівників
Науковий ступінь, вчене звання наукових і
педагогічних працівників
Контактна адреса (особиста), відділення Нової
пошти
Телефон
Е-mail
Потреба в електронному примірнику збірника
тез доповідей конференції (так, ні)
Потреба у друкованому примірнику збірника тез
доповідей конференції (так, ні)
Потреба у технічних засобах для виступу на
конференції (яких саме?)
Потреба у сертифікаті (так, ні)
Потреба у проживанні (так, ні)
Потреба у харчуванні (так, ні)
Бажання прийняти участь у міні конкурсі
(так, ні)

Додаток 2
ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
Андрій ГОЛОВЧЕНКО
e-mail: …
Валентина ОСТАПЧУК
e-mail: …
ІСТОРИЧНА ПОСТАТЬ ВИДАТНИХ ОСОБИСТОСТЕЙ ЧЕРНІГІВЩИНИ
***Текст тез***
Використані джерела
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Голова організаційного комітету конференції:
Коваленко Олександр Борисович – директор Навчально-наукового інституту історії,
етнології та правознавства ім. О.М. Лазаревського Національного університету
«Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, голова Правління Чернігівської обласної
організації Національної спілки краєзнавців України, проф., к.іст.н.
Координатори і модератори конференції від установ:
Юда Лариса Анатоліївна – заступник директора з виховної роботи
Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства
ім. О.М. Лазаревського
14000, м. Чернігів, вул., Івана Мазепи 4 а
Тел.: (0462)674-790; (063)262-39-06
E -mail: lorachernigiv@ukr.net
Степаненко Ольга Іванівна – методист
ОКПНЗ «Чернігівська Мала академія наук учнівської молоді»
E-mail: metodist-man@ukr.net
Степовик Петро Миколайович – директор ПНЗ «Центр національно-патріотичного
виховання, туризму та краєзнавства учнівської молоді»
14008, м. Чернігів, вул. Нахімова, 3
Тел.: (0462)643-117, факс: (0462)643-181
E-mail: centr_dute@ukr.net
Співорганізатор на умовах договору про спільну діяльність:
Національний центр «Мала академія наук України»
Контактна особа:
Ростока Марина Львівна – старший науковий співробітник відділу
інформаційно-дидактичного моделювання, к. пед. наук (PhD)
04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 38-44
Тел.: (044)489-55-17;(096)768-47-07
E-mail: marilvross@gmail.com
КОНТРОЛЬНІ ДАТИ:
-

до 10.10.2018 р. – прийом заявок і матеріалів тез доповідей для участі в конференції;
10.10 – 11.09.2018 р. – розсилка запрошень для учасників;
17.10.2018 р. о 09:00-9:50 – реєстрація учасників конференції.

