ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
З нагоди 25-річчя проголошення Акту незалежності України
та 225-річниці заснування міста Каховки

16-17 вересня 2016 року в місті Каховка відбудеться

Всеукраїнська науково-практична краєзнавча конференція

«Минуле і сучасність: Херсонщина. Таврія. Каховка»
Виконавчий комітет
Каховської міської ради

Відкритий міжнародний
університет розвитку
людини «Україна»
Новокаховський
гуманітарний інститут

Національна спілка
краєзнавців України
Херсонська обласна
організація

Херсонський обласний
краєзнавчий музей
Каховська філія

У межах конференції будуть працювати наступні секції:

 Культурно-мистецькі та духовні надбання краю у минулому
і сучасності України;
 Археологія,
етнографія,
топоніміка,
історіографія,
джерелознавство та музеєзнавство краю;
 Географічні особливості та природа краю в просторі і часі;
 Історико-педагогічні дослідження освіти та науки краю;
 Каховка, Херсонщина, Таврія в контексті вітчизняної історії;
 Видатні особистості в житті й історії Каховки та краю.
Робота форуму проходитиме на пленарних та секційних засіданнях.
Збірник матеріалів конференції буде надрукований до початку
конференції. Електронні версії збірника та програма конференції будуть
надіслані учасникам до 10 вересня 2016 року та розміщені в
загальнодоступних електронних бібліотеках.
Вимоги до публікацій: Текст доповіді, заявку та цифрове фото необхідно
направити до 1 вересня 2016 року на e-mail: m.honchar@gmail.com в
текстовому редакторі WORD (шрифт 12, Times New Roman, інтервал 1).
Параметри сторінки: зверху, знизу, ліворуч, праворуч – 2,5 см, абзацний
відступ – 1 см. У правому верхньому кутку: перший рядок – прізвище й
ініціали автора, другий – місце роботи. Назва – по центру, заголовними
буквами. У першому абзаці розміщується анотація, у другому – ключові
слова. Перелік літератури подається в кінці статті після слів «Список
використаних джерел» в алфавітному порядку. Посилання наводяться в
тексті у квадратних дужках. Обсяг тексту доповіді не повинен
перевищувати 5 сторінок.
Оргкомітет залишає за собою право приймати доповіді з огляду на їх
відповідність тематиці конференції та вимогам до публікації.
Очні учасники отримають збірник конференції та сертифікат про
участь – безкоштовно. Заочні учасники мають сплатити за пересилку
збірника та сертифікату 100 грн.
Оргкомітет не забезпечує проживання учасників конференції, проте,
може надати необхідну інформацію щодо таких послуг в місті. Вартість
проїзду та проживання оплачується учасниками самостійно.
Відповідальна особа за організацію конференції: Гончар Михайло
Васильович – начальник відділу освіти Каховської міської ради, кандидат
педагогічних наук.
Контакти: (05536) 2-04-40, (095) 007-29-25; e-mail: m.honchar@gmail.com
https://www.facebook.com/mykhailo.honchar

Зразок оформлення заявки

ЗАЯВКА
на участь у Всеукраїнській науково-практичній краєзнавчій конференції
«Минуле і сучасність: Херсонщина. Таврія. Каховка»
(16-17 вересня 2016 року)

Прізвище, ім'я, по батькові _________________________________________________
_____________________________________________________________________
Науковий ступінь, вчене звання _____________________________________________
____________________________________________________________________
Місце роботи, посада ______________________________________________________
____________________________________________________________________
Поштова адреса _______________________________________________________
____________________________________________________________________
Телефон _____________________________________________________________
E-mail: ___________________________________________________________________
Секція: __________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Тема доповіді:____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Форма участі у конференції (необхідне підкреслити): Очна / Заочна

Проект

ПРОГРАМА
Всеукраїнської науково-практичної краєзнавчої конференції
«Минуле і сучасність: Херсонщина. Таврія. Каховка»

16 вересня (п’ятниця)

09.00 – 11.00 – Прибуття і реєстрація учасників.
10.00 – 10.45 – Кава-брейк.
11.00 – 13.00 – Відкриття конференції. Пленарне засідання.
13.00 – 14.00 – Кава-брейк.
14.00 – 17.00 – Робота в секціях.
18.00 – 19.00 – Вечеря.
19.00 – 21.00 – Музичний вечір.

17 вересня (субота)

08.30 – 09.00 – Сніданок.
09.00 – 11.00 – Робота тематичних лекторій.
11.00 – 12.00 – Підведення підсумків і закриття конференції.
12.00 – 12.30 – Кава-брейк.
12.30 – 16.00 – Екскурсії.

