
                       
 

                             

 

Шановні колеги! 
 

           Навчально-науковий інститут історії та соціогуманітарних дисциплін імені 

О.М. Лазаревського Національного університету «Чернігівський колегіум» імені 

Т.Г. Шевченка спільно з ОКПНЗ «Чернігівська МАН учнівської молоді», 

Чернігівською обласною організацією Національною спілкою краєзнавців, ПНЗ 

«Центр національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської 

молоді» планують проведення 16 листопада 2022 року Дев’ятої  обласної 

історико-краєзнавчої конференції учнівської молоді, присвяченої  175-річчю з дня 

народження Іллі Людвиговича Шрага.   

            До участі запрошуємо здобувачів освіти 8 – 11 класів закладів загальної 

середньої освіти області, педагогічних працівників, які займаються науково-

дослідницькою діяльністю. Усі учасники будуть мати змогу отримати окремі 

консультації та кваліфіковану допомогу викладачів Навчально-наукового 

інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського 

Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, 

методистів ОКПНЗ «Чернігівської Малої академії наук», та ПНЗ «Центр 

національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської 

молоді». 

Під час конференції будуть працювати наступні секції: 

Секція 1. Історія Чернігівщини у давнину. 

Секція 2. Новітня історія Чернігівщини. 

Секція 3. Церква, культура і мистецтво на Чернігівщині. 

        Захід відбудеться із використанням дистанційних технологій у режимі 

онлайн. Ідентифікатори доступу до конференції через сервіс ZOOM буде 

надіслано учасникам напередодні конференції.   

         Для реєстрації у конференції необхідно до 10 листопада 2022 року 

надіслати на електронну адресу: metodist-man@ukr.net заявку та анотації 

доповідей, (форма заявки та вимоги до анотацій додаються). 

           Заявки на участь у конференції з темами та анотаціями доповідей просимо 

надіслати до 10.11.2021 р. на E-mail: metodist-man@ukr.net (форма заявки та 

вимоги до тез додаються).  

            Детальна інформація за телефонами: (066)011-24-95, (073)159-24-13 (Ольга 

СТЕПАНЕНКО); (050)840-00-00 (Лариса ЮДА). 

 

 

 

 

mailto:metodist-man@ukr.net


Додаток: 1 арк. 

 

 

Додаток 1 

Заявка на участь 
№ ПІБ 

учасника 

конферен

ції 

Заклад 

загальної 

середньої 

освіти 

Клас Тема 

виступу 

Назва секції Електронна 

адреса 

учасника та 

контактний 

телефон 

ПІБ 

наукового 

керівника 

Посада Електронна адреса 

наукового 

керівника та 

контактний 

телефон 

          

 

 
 

 

Додаток 2 

Вимоги до анотацій 

 

        Анотація є узагальненим коротким викладом основного змісту роботи. В анотації подають стислу 

характеристику змісту роботи з визначенням основної мети, актуальності та завдань наукового 

дослідження. Також зазначають висновки та отримані результати проведеної роботи, ключові слова. 

        Анотації друкуємо шрифтом Times New Roman текстового редактора Word (або Open Office) 14-м 

кеглем, формату А4 з міжрядковим інтервалом 1,5 (до 30 рядків на сторінці). Поля: ліве, верхнє та 

нижнє — не менше ніж 20 мм, праве — не менше ніж 10 мм. Анотації друкуємо державною мовою. 

        У заголовку анотації автор (авторка) наводить такі дані: 

назву роботи; 

 свої прізвище, ім’я, по батькові; 

 назву закладу освіти; 

 клас (курс); 

 назву населеного пункту; 

 прізвище, ім’я, по батькові, посаду (за наявності — науковий ступінь, вчене звання) 

наукового керівника (наукової керівниці). 

Наприкінці анотації автор (авторка) зазначає ключові слова, які відповідають основному 

змісту роботи, відображають тематику дослідження. Кількість ключових слів — 5–10, формат 

— у називному відмінку, розташування — в рядок через кому. 
 


