Кіровоградська обласна організація
Національної спілки краєзнавців України
за сприяння
Державного архіву Кіровоградської області
Департаменту культури, туризму та культурної
спадщини обласної державної адміністрації
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення Відкритої обласної науково-краєзнавчої конференції
«Кіровоградській області – 80»
Кіровоградська обласна організація Національної спілки краєзнавців
України за сприяння Державного архіву Кіровоградської області та
департаменту культури, туризму та культурної спадщини обласної державної
адміністрації проводить 
14 листопада 2018 року Відкриту обласну
науково-краєзнавчу конференцію 
«Кіровоградській області - 80» з метою
формування у населення області поваги до історичних, культурних традицій
Кіровоградщини.
Тематика для обговорення на конференції:
➢ Промисловий розвиток регіону.
➢ Аграрна історія Кіровоградської області.
➢ Історичні постаті, що вплинули на становлення нашого краю.
➢ Еволюція адміністративного устрою регіону.
➢ Військова історія нашої області.
➢ Культурні та мистецькі досягнення наших земляків.
➢ Наукові досягнення уродженців нашого краю.
➢ Спорт Кіровоградщини, історія успіхів та поразок.
➢ Краєзнавство – історичне, географічне, етнологічне.
Реєстрація – 14 листопада 2018 року з 9.00 до 10.00 у холлі корпусу № 1
Державного архіву Кіровоградської області.
Початок конференції – 10.00.
Мова конференції– українська.
Збірник матеріалів конференції вийде до кінця 2018 року.
Програма конференції буде розміщена на веб-сайті Державного архіву
Кіровоградської області до 07 листопада 2018 року.

Вимоги до публікацій: Матеріали виступів надсилати на адресу
електронної пошти відділу археографії та використання документів Державного
архіву Кіровоградської області 
arh@dakiro.kr-admin.gov.ua
.
➢ Параметри сторінки: ліве поле 3 см, верхнє та нижнє – 2 см, праве 1,5 см.
➢ Нумерація сторінок – у правому нижньому кутку аркушу.
➢ У лівому верхньому кутку статті вказується УДК статті.
➢ У правому верхньому кутку потрібно вказати ім'я, прізвище та місто
(село, район).
➢ Назва статті друкується напівжирним шрифтом заголовними літерами.
➢ Тексту передує коротка анотація статті українською мовою, розміром до
500 знаків.
➢ Ключові слова – 4-5 термінів, що відповідають темі статті.
➢ Основний текст статті набирається на комп'ютері в текстовому редакторі
WORD 14 кеглем, через 1,5 інтервалу, відступ у абзаці 1,2 см. (8-12
сторінок).
➢ Посилання на джерела та літературу подаються у тексті у квадратних
дужках у міру викладення матеріалу, вказуючи номер джерела або твору
в переліку джерел та літератури і через кому – номер сторінки або аркушу
архівної справи (зразок: [1, с.123] або [2, арк.12]).
➢ Перелік джерел та літератури нумерований, подається наприкінці тексту
в алфавітному порядку.
➢ Після переліку літератури подається анотація англійською мовою,
розміром до 500 знаків.
➢ Ілюстрації (фото) надсилати в електронному варіанті в форматі JPEG
(підписи та посилання до них у тексті — обов'язкові).
Для участі у конференції необхідно 
до 26 жовтня 2018 року надіслати
заявку та до 10 листопада 2018 року текст доповіді в електронному вигляді на
електронну адресу: arh@dakiro.kr-admin.gov.ua до Оргкомітету (зразок заявки
на участь у конференції додається).
ОРГКОМІТЕТ: З питань конференції звертатися до:
Гончарової Тетяни Вікторівни, начальника відділу археографії та використання
документів Державного архіву Кіровоградської області;
Колєчкіна Вадима Петровича, головного археографа відділу археографії та
використання документів Державного архіву Кіровоградської області,
кандидата історичних наук.
Контактний телефон: (0522) 37 31 65

Зразок оформлення заявки:
ЗАЯВКА
учасника Відкритої обласної науково-краєзнавчої конференції
«Кіровоградській області – 80
Прізвище____________________________________________________________
Ім'я, по батькові______________________________________________________
Науковий ступінь, звання______________________________________________
Посада, місце роботи чи навчання (повна назва закладу, установи, організації)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
е-mail (обов’язково)___________________________________________________
Контактні телефони___________________________________________________
Тема доповіді________________________________________________________
____________________________________________________________________
Тематичний напрямок, за яким плануєте взяти участь ______________________
____________________________________________________________________
Форма участі у конференції (необхідне підкреслити): Очна/Заочна

Зразок оформлення матеріалів доповіді

УДК 911.3

І.І. Іванов
ПОСАДА
НАЗВА ДОПОВІДІ

Текст доповіді
Список використаних джерел: 1. Пістун М.Д. Географія агропромислових комплексів: Навч.
посібник / М.Д. Пістун, В.О. Гуцал, Н.І. Провотар. – К.: Либідь, 1997. – 200 с. 2. Середні ціни
реалізації сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) продукції сільського господарства
(1996-2011 рр.) // Головне управління статистики у Харківській області [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://uprstat.kharkov.ukrtel.net/ua/stat/stat_inf/sg/tab8.html

