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ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

«Перспективи та програма розвитку краєзнавства 

в Запорізькій області на 2016-2020 р.р.» 
11-12 червня 2016р. м.Запоріжжя 

 

Робота конференції планується за такими напрямками: 

- Історія  краєзнавчого руху в Запорізькій області  та її краєзнавча привабливість 

- Роль та місце Запорізької обласної організації Національної спілки краєзнавців 

України в розвитку краєзнавства в регіоні 

- Сучасний стан краєзнавства в Запорізькій області, його підтримка державною та 

місцевою владою, необхідність прийняття Програми розвитку краєзнавства в 

Запорізькій області 

- Презентація Проекту «Програми розвитку краєзнавства в Запорізькій області на 

2016-2020 р.р.»    

- Організація співпраці та перспективи взаємодії краєзнавчих організацій Запорізької 

області, України  

 

   Конференція відбудеться в приміщенні Запорізького обласного краєзнавчого музею 

- м.Запоріжжя, вул. Троїцька,29 

     Перший день – з 10-00 по 13-00 – пленарне засідання 

                                 з 14-00 по 16-00 – круглий стіл «Програма розвитку краєзнавства в  

                                                      Запорізькій області: співпраця влади та громадськості»  

    Другий день –    з 10-00 – культурна програма (екскурсійна програма цікавими  

                                                      місцями Запоріжжя для гостей конференції). 

               Робоча мова конференції – українська. 

Під час роботи конференції працюватиме виставка видань краєзнавців Запорізької 

області. 

 
    Для складання програми конференції необхідно до 06 червня 2016 р надіслати Заявку на 

участь у конференції та/або матеріали доповіді на електронну адресу zoonsku@ukr.net  з 

позначкою «Краєзнавча конференція» за доданим до інформаційного повідомлення зразком. 

 

    Заплановане видання електронної збірки матеріалів конференції. 

Вимоги до оформлення матеріалів: Обсяг матеріалу - до 10 повних сторінок. Текст 

подається в електронному варіанті у форматі Word. Текст  друкується шрифтом Times 

New Roman, 12 кегль через 1 інтервал  і  вирівнюється на ширину листа, без переносів. 

Абзацний відступ від основного тексту – 0,5 см. Поля: зліва – 2,5 см, справа, зверху, знизу 

– 2 см. Оформлення списку літератури та джерел – 11 кегль. Ілюстрації, таблиці, схеми, 
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діаграми подаються окремо у форматі .tif , JPEG або .jpg з підписами до них.  

Інформацію про автора (авторів) необхідно розмістити перед заголовком доповіді без 

скорочень за наступною послідовністю: прізвище, ім′я, по-батькові (повністю); науковий 

ступінь, наукове звання (якщо є); посада й місце роботи - обов′язково (для непрацюючого 

пенсіонера – науковий фах чи отримана фахова освіта); електронна адреса – обов′язково 

(за відсутності – поштова адреса); телефон – обов′язково.  Посилання на літературу і 

джерела слід наводити у квадратних дужках з їх наскрізною нумерацією (наприклад [3, 

12], де 3 – порядковий номер у списку використаних джерел, 12 – номер сторінки).  В 

одних дужках має бути лише один номер посилання; у тексті посилання – одне чи кілька 

джерел (або текст зауваження чи примітки). Текс посилання наприкінці тексту статті після 

заголовку «Джерела та література». 

 

Оргкомітет витрат із проїзду, проживання, харчування учасників конференції не несе. 

Телефон для довідок: 068-668-11-07  099-094-87-81 

e-mail: zoonsku@ukr.net                                                                   ОРГКОМІТЕТ 

 

 

 

 

Зразок оформлення заявки: 
 

ЗАЯВКА 
На участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Перспективи та 

програма розвитку краєзнавства в Запорізькій області на 2016-2020р.р.» 
11-12 червня 2016р., м.Запоріжжя 

 

Прізвище, ім'я, по батькові (повністю)_________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Науковий ступінь, вчене звання, посада (повністю)______________________ 

__________________________________________________________________ 

Місце роботи ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Поштова адреса, телефон (обов’язково) ________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Електронна адреса (обов’язково)___________________________________ 

Тема доповіді:______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Форма участі у конференції (необхідне підкреслити):  

Очна / Заочна ____________ перший день / перший та другий день _________ 
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