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Інформаційний лист* 

Дорогі юні краєзнавці, шановні колеги!  

Запрошуємо вас взяти участь у 

 ХІІІ Всеукраїнській історико-краєзнавчій конференції  

учнівської та студентської молоді з міжнародною участю 

«Південно-Східна Україна: зі стародавності у ХХІ століття», 

яка відбудеться в третій декаді листопада 2020 року у м. Святогірськ 

 

Основні тематичні напрями роботи конференції:  

 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 

 

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська, німецька. 

 

Учасники конференції 

До участі в конференції запрошуються делегації учнів закладів загальної 

середньої освіти; здобувачів фахової передвищої та вищої освіти (віком до 21 року); 

вихованців (гуртківців) позашкільних закладів освіти України та інших країн, які є 

авторами робіт (один доповідач на краєзнавчо-дослідницьку роботу) та керівник. 

Для отримання інформації щодо проведення Конференції необхідно 

зареєструватись на Telegram-каналі «СХІД-ОЦТК», або на сайті 

https://doctk.klasna.com  

 

Порядок проведення та програма конференції 

Для участі в конференції необхідно до 31 серпня 2020 року пройти попередню 

реєстрацію та подати заявку на участь за посиланням 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCUwheUU0wCHmEu4zk8HHSIFCFueciYh

-54Tk7nTAR6vmGGA/viewform?usp=sf_link 

Матеріали краєзнавчо-дослідницьких робіт необхідно надіслати до 30 вересня 

2020 року електронною поштою на адресу: shidoctk@gmail.com  

https://doctk.klasna.com/
mailto:shidoctk@gmail.com


Список запрошених буде оприлюднено в жовтні ц.р. на офіційному сайті 

Донецького обласного центру туризму та краєзнавства учнівської молоді – 

http://doctk.klasna.com 

У зв’язку з тим, що ситуація з карантинними обмеженнями в Україні 

непередбачувана та зважаючи на рекомендації МОН щодо обмеження масових 

заходів, для молодих дослідників розглядається можливість дистанційної участі в 

режимі Zoom-конференції. 

 

Під час роботи конференції заплановано:  

- авторські презентації; 

- відкритий діалог з науковцями України; 

- робота тематичних виставок; 

- проведення екскурсій; 

- майстер-клас з танців; 

- бал (з вечірнім дрес-кодом). 

 

Вимоги до оформлення матеріалів доповідей 

 

Обсяг тексту зі списком літератури та додатками – до 5 сторінок формату А4 

(шрифт Times New Roman 14 pt, без переносів, інтервал 1,5 з вирівнюванням по 

ширині, поля 15 мм з усіх боків, абзацний відступ – 10 мм, сторінки не нумеруються). 

Лапки у тексті застосовувати кутові – «», дефіс – «-», а тире «–». 

Назва доповіді друкується посередині. Відомості про автора (авторів) 

розміщуються нижче – вирівнювання за правим краєм. Указується: прізвище та ім’я 

автора без скорочень, навчальний заклад, назва населеного пункту, назва країни. 

Відомості про керівника (керівників) роботи – прізвище, ім’я, по батькові (повністю), 

місце роботи, посада, науковий ступінь (за наявності), указується назва секції, на яку 

подається стаття. Посилання на літературу подаються у квадратних дужках після 

тексту, де вони згадані, за зразком: [1, с. 134]. Посилання на декілька наукових видань 

одночасно подаються так: [4, с. 63; 6; 8, с. 95–97]. Список літератури подається в 

порядку появи посилань у тексті. Бібліографічний опис літератури має бути 

оформленим відповідно до вимог, зазначених у стандартах ДСТУ 8023:2015. 

Матеріали доповідей можуть містити фотодокументи. Текст подається в 

електронному вигляді (формат MS Word for Windows 98–2007 або формат RTF).  

 

Секція «Україна туристсько-краєзнавча засобами STEM-технологій»: 

вимоги до оформлення робіт (консультації за тел.: +38-(066)-789-77-80) 

 

Набір проектів проводиться за напрямами: 

1. Віртуальна екскурсія (музеї, пам’ятники, історичні місця) 

Орієнтовний зразок форми подання: 
https://museum-portal.com/ua/museum/lvivskij-literaturno-memorialnij-muzej-ivana-

frankahttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=1486229374794628&set=a.35446824797

0752.85462.100002227387496&type=3&theater 

Способи створення форматів: 

- одна локація і декілька пов’язаних між собою панорам (1-е посилання) 

http://doctk.klasna.com/
https://museum-portal.com/ua/museum/lvivskij-literaturno-memorialnij-muzej-ivana-franka
https://museum-portal.com/ua/museum/lvivskij-literaturno-memorialnij-muzej-ivana-franka
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1486229374794628&set=a.354468247970752.85462.100002227387496&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1486229374794628&set=a.354468247970752.85462.100002227387496&type=3&theater


- декілька локацій (церкви, палаци, садиби, парки тощо), для кожної з яких 

створюються панорами (2-е посилання). 

Вимоги: 

- Розміщення віртуальної екскурсії на загальнодоступному сайті. 

- Кількість панорам: не менше 10 для першого формату та 3-4 для другого 

формату. 

- Наявність елементів управління. 

- Мінімальна роздільність зображення по вертикалі – не менше 2000 пікселів. 

2. Навчальні фільми 

Орієнтовний зразок форми подання: 

https://www.youtube.com/watch?v=w6SWl-316DA 

Вимоги: 

- Відео повинно бути завантаженим на відеохостинг Youtube та бути 

загальнодоступним. 

- Роздільність кадру – не менше 1280 на 720 пікселів (HD). 

- Швидкість відеопотоку (bitrate) – не менше 5 Мбит/с. 

- Тривалість – 5–15 хвилин. 

3. Навчальні оn-line ігри 

Вимоги: 

- Ігри повинні бути створеними за допомогою технологій Web (HTML, CSS, Java 

Script, WebGL). 

- Використання технології Adobe Flash – не допускається 

- Рекомендується використання ігрових пакетів (движків) типу Unity3D 

- Розмір завантажуваних даних не повинен перевищувати 500 Мбайт 

- Роздільність вікна гри – не менше 640 на 480 пікселів 

- Якщо створюється формат інтерактивної гри, то в такому разі гра може також 

запускатися з виконуваного файлу, наприклад, флешки. 

4. 3D моделювання пам′яток мистецтва та архітектури – відеопрезентація 

Орієнтовний зразок форми подання: https://youtu.be/wREueyWb9Q8 
Способи створення форматів: 

Можливо подавати роботи як у форматі відео (див. номінацію № 2), так і у форматі 

навчальної гри (див. номінацію № 3). 

5.  Відеопрезентація історичної пам′ятки 

Орієнтовний зразок форми подання: 

https://www.facebook.com/hodtrk/videos/435905630186622/?t=3 

(див. вимоги до номінації № 2, тривалість відеоролика до 3 хвилин) 

6. Туристсько-краєзнавчі практики. Відеофільми походів. 

(див. вимоги до номінації № 2, тривалість відеофільму до 15 хвилин) 
 

Вимоги до фотодокументів 

Матеріали доповіді можуть містити до 4-х одиниць фотодокументів, у тексті 

робиться відповідне посилання на зображення. Файли з зображеннями, названі 

відповідно до посилань у тексті (наскрізна нумерація за порядком викладення), мають 

https://www.youtube.com/watch?v=w6SWl-316DA
https://youtu.be/wREueyWb9Q8
https://www.facebook.com/hodtrk/videos/435905630186622/?t=3


бути записані окремими файлами в форматі JPG або TIFF. Роздільна здатність 

зображення має бути 72-300 dpi.  

Програма конференції передбачатиме авторський виступ з тезами доповіді під 

час роботи у секціях (до 7 хвилин). Надається можливість використання технічного 

обладнання та наочності. 

Матеріали, які подані з порушенням зазначених вимог, редколегією конференції 

не розглядатимуться. Редколегія зберігає за собою право вносити необхідні зміни у 

подані роботи.  

Витрати на проїзд, проживання та харчування – за рахунок сторони, що 

відряджає.  

Довідки за телефоном: +38-(050)-609-07-95 

 

Зразок оформлення матеріалів доповіді 

 

ТЕМА ДОПОВІДІ 

 

Сидоренко Павло, 

учень 10 кл. ЗОШ № 35, м. Краматорськ, 

Донецька область, Україна 

Керівник: Коваленко Ігор Сергійович, 

учитель історії ЗОШ № 35, м. Краматорськ 

Секція: Історія та археологія Південно-Східної України з найдавніших часів до 

початку ХХ ст.  

 

Текст доповіді 

Література 

 

1. Статистичний щорічник за 2015 р. / Держ. служба статистики України. 

Київ: Август Трейд, 2018. URL: http://library.oseu.edu.ua/docs/StatSchorichnyk Ukrainy 

2017.pdf (дата звернення: 26.03.2019). 

2. Державний архів Харківської області, ф. Р-2982, оп. 1, спр. 5.  

3. Інтерв’ю з Іваненком Сергієм Івановичем, 1945 р.н. (с. Черкаське 

Слов’янського району Донецької області, 5 вересня 2019 р. Транскрибований 

аудіозапис). Особистий архів автора.  

4. Пірко В. О. Заселення і господарське освоєння Степової України в XVI–XVIII 

ст. Донецьк: Сх. вид. дім, 2004. 223 c. 

5. Penter T. Kohle für Stalin und Hitler. Arbeiten und Leben im Donbass 1929 bis 

1953. Essen: Klartext Verlag, 2010. 467 s. 

 

 
*Додаток до листа УДЦНПВКТУМ 

  від 13.08. 2020 № 150 

 

Н. Майдебура 

Н. Стешенко 


