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Волинська обласна організація Національної спілки краєзнавців України 

Волинський краєзнавчий музей 

Колодяжненський літературно-меморіальний музей Лесі Українки 

Державний архів Волинської області 

Волинська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олени Пчілки 

 

проводять у червні 2016 року  

 

Волинезнавчі педагогічні історико-краєзнавчі читання 

 

«Леся Українка та родина Косачів в історії освіти Волині»  

 

До обговорення пропонуються наступні тематичні напрямки: 

 

- Використання творчої спадщини Лесі Українки та родини Косачів у 

навчально-виховному процесі: історія та сучасність.   

- Педагогічні традиції у родині Косачів.  

- Шкільні музеї як центри історико-краєзнавчого пошуку. 

- Видатні постаті в історії освіти Волині.  

- Загальні проблеми історичного краєзнавства і волинезнавства.  

 

Запрошуємо Вас взяти участь у Волинезнавчих читаннях. 

Планується видати збірник матеріалів Волинезнавчих читань. 

Матеріали приймаються до 15 червня 2016 року із врахуванням наступних 

вимог: 

1. Обсяг роботи 6-10 сторінок тексту, набраного в редакторі Word (шрифт 

Times New Roman, 12 кегль, міжрядковий інтервал 1,5. Поля: зліва – 2,5 

см, справа – 2 см, зверху – 2 см, знизу – 2 см. Оформлення списку 

літератури та джерел – 12 кегль, інтервал – 1).  

2. Посилання на джерела та літературу в тексті у квадратних дужках, 

наприклад [1, 12] відповідно до списку використаних джерел та 

літератури (Джерела та література), що розміщується за абеткою 

наприкінці тексту. 

3. Ілюстрації в електронному варіанті в форматі TIF (300 dpi) або JPEG з 

підписами до них. 

4. Роботи подаються в роздрукованому і електронному вигляді (CD-диск). 

Можна надсилати на електронну адресу ВІППО: infovippolutsk@gmail.com 

5. Роздрукований паперовий варіант доповідей повинен бути підписаний 

автором. Відомості про автора подаються на окремому аркуші 

(домашня адреса, індекс місця проживання, телефон, місце роботи або 

навчання, вчене звання, науковий ступінь, посада, контактна 

інформація з правом використання в процесі вирішення організаційних 

питань). 
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 Автори відповідають за повноту висвітлення досліджуваних питань, 

системність викладу, достовірність наведених фактів, посилення на 

джерела, написання власних імен, географічних назв тощо. Статті 

друкуються в авторській редакції.  

 

Оргкомітет залишає за собою право на відбір матеріалів для друкування 

згідно запропонованої теми. 

 

Про включення матеріалів до програми Волинезнавчих читань, їх 

конкретні терміни, запрошення до участі в читаннях  буде повідомлено 

додатково. 

 

Прохання надсилати матеріали не пізніше вказаного терміну за адресою: 

43025   м.Луцьк, вул. Винниченка, 31  

Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти 

Оргкомітет Волинезнавчих читань 

Можна надсилати на електронну адресу ВІППО: infovippolutsk@gmail.com 

 

Телефон для довідок  (0332) 24-22-25 – Романчук Галина Дмитрівна,  

Кот Наталія Миколаївна 
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