
  
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ 

Директорат дошкільної, позашкільної та інклюзивної освіти 
пр. Перемоги, 10 м. Київ, 01135, тел.(044)481-32-39, e-mail: inclusion@mon.gov.ua 

____________________________________________________________________________________________ 
   

Департаменти (управління) освіти і науки                 

обласних  та  Київської міської державних 

адміністрацій 

 

 

Про проведення Всеукраїнської  

історико-краєзнавчої конференції 

«Південно-Східна Україна:  

зі стародавності у ХХІ століття» 

 

Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових 

заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2020 рік  (наказ МОН України від 

28.11.2019 № 1498) 27-29 листопада 2020 року у м. Святогірськ  відбудеться ХІІІ 

Всеукраїнська історико-краєзнавча конференція учнівської та студентської 

молоді «Південно-Східна Україна: зі стародавності у ХХІ століття» (далі – 

конференція).  

Організаторами конференції є Український державний центр національно-

патріотичного виховання, краєзнавства і туризму учнівської молоді, департамент 

освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації та Донецький 

обласний центр туризму та краєзнавства учнівської молоді. 

До участі у зазначеному заході запрошуються здобувачі освіти віком до 21 

року закладів освіти областей України та м. Києва.  

Програмою конференції передбачається пленарне засідання та робота 

секцій за такими напрямами: «Південно-Східна Україна в контексті української 

та східно-європейської історії»; «Україна туристсько-краєзнавча засобами 

STEM-технологій»; «Історія та археологія Південно-Східної України з 

найдавніших часів до початку ХХ ст.»; «Історія Південно-Східної України у 

ХХ – на початку ХХІ ст.»; «Південно-Східна Україна в добу Української 

революції 1917-1921 років»; «Культура та етнографія України»; 

«Екотуристичний та природно-рекреаційний потенціал регіонів України»; 

«Екологія та географія України: проблеми регіональних ландшафтів». 

У зв’язку з дією карантинних обмежень, пов’язаних з вірусною хворобою 

COVID-19, та зважаючи на рекомендації МОН щодо обмеження масових заходів, 

конференція буде проводитися в режимі on-line.  

Для участі в очному етапі конференції просимо до 16 листопада 2020 року 

пройти електронну реєстрацію за посиланням:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFjATk3psuvcV7f9F2HTXLK9t

-32czuNaVmx2U1VEhuUgs4Q/viewform?usp=sf_link 
Сертифікат: 0084891d001fdfd4000000047b3000f9e7d9e258
Підписувач: Симоненко Тетяна Василівна
Дійсний: з 02.06.2020 09:10 по 02.06.2022 09:10
Цифрова позначка часу: 09.11.2020 15:24:33

Міністерство освіти і науки України

6/1345-20 від 10.11.2020



Детальну інформацію щодо проведення заходу буде надано в листі-

запрошенні від Оргкомітету безпосередньо учасникам. 

Телефони для довідок у м. Краматорськ (050) 609-07-95 (корпоративний); 

(050) 425-23-42 Геннадій Колісник. 
 

 

 

В.о. генерального директора                                                         Віктор САЛЬКОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тетяна Кононович, 481-32-51 

 

 

 


