
Додаток 

до листа КПНЗ «МАНУМ» ДОР» 

від 11.01.2021 № 02 

 

Методичні рекомендації щодо проведення  

проведення обласної науково-практичної інтернет-конференції  

до 190-річчя від дня народження Олени Блаватської 

 

І. Загальні правила 

 

1.1. Методичні рекомендації визначають порядок організації та 

проведення обласної науково-практичної інтернет-конференції до 190-річчя 

від дня народження Олени Блаватської (далі – Конференції). 

1.2. Конференція проводиться з метою відзначення 190-річчя від дня 

народження Олени Блаватської, осмислення та вшанування її духовної 

спадщини, залучення школярів до пошуково-дослідницької роботи. 

1.3. Організаційно-методичне забезпечення проведення Конференції 

здійснює комунальний позашкільний навчальний заклад «Мала академія  

наук учнівської молоді» Дніпропетровської обласної ради» (далі –  

КПНЗ «МАНУМ» ДОР»). 

 

ІІ. Порядок і строки проведення Конференції 

 

2.1. Конференція проводиться протягом січня – березня 2021 року. 

2.2. Плануються наступні напрями (секції) роботи конференції: 

1) Теософська спадщина Олени Петрівни Блаватської. 

2) Олена Блаватська в інтелектуальному співтоваристві. 

3) Проблема філософської свідомості: історико-філософський вимір. 

4) Перспективи розвитку освіти в контексті аксіологічних вимірів 

свідомості. 

5) Психологічні ракурси сучасної свідомості / Психологія людини: 

свідомість і реальність. 

2.3. Для участі у Конференції необхідно до 15 березня 2021 року 

надіслати на електронну пошту Дніпропетровського відділення Малої 

академії наук України dnepr.obl.man@gmail.com заявку та тези доповіді. 

Назви файлів повинні відповідати прізвищу автора. Наприклад: 

Шевченко_заявка, Шевченко_тези. 
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ІІІ. Учасники Конкурсу 

 

3.1. У Конференції можуть борати участь учні (студенти, вихованці)  

8-11 класів закладів загальної середньої професійної (професійно-технічної), 

фахової передвищої та позашкільної освіти. 

3.2. Кожний учасник має право надіслати лише одні тези доповіді. 

 

 

ІV. Вимоги до оформлення тез доповідей 

 

4.1. Тези мають бути підготовлені українською або англійською 

мовами, обсягом 2-6 сторінок, текстовий редактор MS Word у вигляді файлу 

форматів *.doc, або *.rtf. 

4.2. Загальні вимоги до оформлення: 

Формат сторінки: А4; орієнтація – книжкова; поля з усіх сторін –  

20 мм. 

Шрифт основного тексту: Times New Roman; розмір шрифту – 14. 

Вимоги до абзацу: міжрядковий інтервал – 1,5; вирівнювання – за 

шириною; відступ першого рядка – 1,25 см. 

Нумерацію сторінок і розставляння переносів у словах не 

використовувати! 

Допускається використання рисунків (схем, діаграм, фотографій тощо). 

Рисунки повинні бути чіткими, мати підписи. 

Допускається використання таблиць. Шрифт таблиць аналогічний до 

основного тексту. Кожна таблиця і рисунок повинні мати номер і назву. 

4.3. Зразок структури тез доповіді: 

 

Прізвище Ініціали 

Заклад освіти, клас 

 

НАЗВА ТЕЗ ДОПОВІДІ 

 

Виклад основного матеріалу.  

 

Список використаних джерел 

1.  

2.  

3.  
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V. Оприлюднення збірника тез доповідей 

 

5.1. Після проведення Конференції відбувається оприлюднення 

збірника тез доповідей на сайті Дніпропетровського відділення Малої 

академії наук України http://dvman.dnepredu.com та відправка електронною 

поштою авторам.  

5.2. Кожному автору буде надіслано електронний сертифікат учасника 

Конференції. 

 

VІ. Фінансові умови Конференції 

 

6.1. Витрати на організацію та проведення Конференції здійснюються 

за рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством України. 


