Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у
Х Міжнародній історико-краєзнавчій
конференції учнівської та студентської молоді
«Південно-Східна Україна:
зі стародавності у ХХІ століття»

23-26 листопада 2017 року
Напрями роботи конференції:

Південно-Східна Україна з найдавніших
часів до кінця ХІХ ст.

Історія Південно-Східної України у ХХ на початку ХХІ ст.

Етнологія та етнографія Південно-Східної
України.

Релігійні та культурно-освітні процеси в
регіоні.

Географічні та геологічні особливості
Південно-Східної України.

Археологія Південно-Східної України.
Місце проведення: м. Святогірськ, Донецькоа
область Україна
Робочі мови конференції: українська, російська,
англійська, німецька.
До участі в конференції запрошуються делегації
районів (міст) Донецької області, інших областей
України, м. Києва, а також представники інших
країн. Склад делегації – учні, вихованці та
студенти (до 21 року) зі своїми керівниками.
Заявку на участь і матеріали доповідей просимо
надіслати до 01 червня 2017 р. на електронну
адресу: shidoctk@gmail.com

Вимоги до оформлення матеріалів доповідей

Вимоги до фотодокументів

Обсяг тексту зі списком літератури та
додатками – до 5 сторінок формату А4 (шрифт
Times New Roman Cyr 14 pt, без переносів,
інтервал 1,5 з вирівнюванням по ширині, поля
15 мм з усіх боків, абзацний відступ – 10 мм,
сторінки не нумеруються). Лапки у тексті
застосовувати лише кутові – «», дефіс – «-», а
тире «–».
Назва доповіді друкується посередині. Дані про
автора (авторів) розміщуються нижче –
вирівнювання за правим краєм. Указується:
прізвище та ім’я автора без скорочень,
навчальний заклад, назва міста (села), назва
країни. Дані про керівника (керівників) роботи–
прізвище, ім’я, по батькові (повністю), місце
роботи, посада, науковий ступінь (за наявності),
вказується назва секції, на яку подається стаття.
Посилання на джерела та літературу подаються
у квадратних дужках після тексту, де вони
згадані, за зразком: [1, 134], де перша цифра –
номер джерела в списку джерел та літератури,
друга – сторінка, з якої наводиться інформація.
Список джерел та літератури укласти в порядку
появи посилань на джерела та літературу в
тексті. Бібліографічний опис джерел та
літератури має бути оформленим відповідно до
вимог, зазначених у стандартах ДСТУ ГОСТ
7.1:2006. Матеріали доповідей можуть містити
фотодокументи.
Текст
подається
в
електронному вигляді (формат MS Word for
Windows 98–2007 або формат RTF).

Матеріали доповіді можуть містити до 4-х
одиниць фотодокументів, в тексті робиться
відповідне посилання на зображення. Вставляти
зображення безпосередньо в текстовий документ
не можна. Файли з зображеннями, названі
відповідно до посилань в тексті (наскрізна
нумерація за порядком викладення) мають бути
записані
на
електронний
носій,
який
супроводжує роботу, окремими файлами в
форматі JPG або TIFF. Роздільна здатність
зображення має бути 72-300 dpi. Фотографії
мають бути оригінальними (авторськими).
Зображення повинно бути належної якості,
чітким та контрастним. Фотографії, виконані за
допомогою мобільних телефонів чи планшетів,
не приймаються.
Редколегія залишає за собою право відхиляти
матеріали, що подані з порушенням вимог, а
також редагувати їх.
Список запрошених буде опубліковано на
офіційному сайті Донецького обласного центру
туризму та краєзнавства учнівської молоді –
http://doctk.klasna.com
Програма конференції передбачає авторський
виступ з тезами доповіді під час роботи у
секціях. Доповідачам надається до 7 хвилин для
виступу. Під час виступу автор може
використовувати наочність.

Зразок оформлення матеріалів
доповіді

ЗАЯВКА
на участь у Х Міжнародній історикокраєзнавчій конференції учнівської та
студентської молоді
«Південно-Східна Україна: зі стародавності у
ХХІ століття»
____________________________________
(найменування адміністративнотериторіальної одиниці)

ТЕМА ДОПОВІДІ
Сидоренко Павло,
учень 10 кл. ЗОШ № 35, м. Краматорськ,
Донецька область, Україна
Керівник: Коваленко Ігор Сергійович,
учитель історії ЗОШ № 35, м. Краматорськ
Секція: Південно-Східна Україна з найдавніших
часів до кінця ХІХ ст.

№
з/
п

Текст доповіді
Список джерел та літератури:
1.
Архіви
України
[Електронний
ресурс] : офіц. веб-портал Держ. арх. служби
України / Держ. арх. служба України. –
Електрон. дані. – [К.], 2014– .– Режим доступу :
http://www.archives.gov.ua
(дата
звернення:
30.03.2017). – Назва з титул. екрана.
2.
Державний
архів
Харківської
області, ф. Р-2982, оп. 1, спр. 5.
3.
Інтерв’ю з Іваненком Сергієм
Івановичем,
1945
р.н.
(с.
Черкаське
Слов’янського району, Донецької області, 5
вересня 2016 р. Транскрибований аудіозапис) //
Особистий архів автора.
4.
Кісь О. Усна історія: становлення,
проблематика, методологічні засади / Кісь О. //
Україна модерна. Ч. 11. – Київ-Львів, Критика,
2007. – С. 7-21.
5.
Penter T. Kohle für Stalin und Hitler.
Arbeiten und Leben im Donbass 1929 bis 1953 / T.
Penter. – Essen : Klartext Verlag, 2010. – 467 s.

Доповідач
(прізвище,
ПІБ, посада
ім’я учня,
керівника
вихованця; краєзнавчоклас, назва дослідницької
гуртка, творч.
роботи
об’єднання); (повністю),
його
найменування
навчального контактні дані
закладу

ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
ТУРИЗМУ
ТА КРАЄЗНАВСТВА УЧНІВСЬКОЇ
МОЛОДІ

Тема
Необхідне
допові Секція технічне
обладнання
ді

1
2

Керівник делегації ______________________
Контактні дані: моб. телефон, е-mail: ______
Необхідність поселення делегації (так/ні,
кількість осіб та їх стать):________________
Керівник установи (закладу):
______
_______________________
(Підпис)
(Прізвище, ініціали)
М.П.
Телефони для довідок:
+38-066-014-42-53 – Азізова Оксана Анатоліївна,
методист туристсько-краєзнавчого відділу
+38-066-697-88-50 – Ширяєвська Інга Анатоліївна,
методист організаційно-масового відділу

Інформаційний лист
Х Міжнародна історикокраєзнавча конференція учнівської
та студентської молоді
«Південно-Східна Україна: зі
стародавності у ХХІ століття»
23 – 26 листопада 2017 року
м. Святогірськ,
Донецька область, Україна

