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Директорам обласних та Київського                                                                        

міського центрів національно-патріотичного 

виховання, краєзнавства і туризму  учнівської 

молоді, станцій юних туристів 

 

 

Про проведення VІІ Всеукраїнської 

історико-краєзнавчої конференції 

 

Шановні колеги! 

 

Відповідно до п. 238 Плану всеукраїнських і міжнародних                

організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2022 рік, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.12.2021 № 

1379, з метою вчасного вирішення організаційних питань інформуємо, що 24 

березня 2022 року у м. Черкаси відбудеться VІІ Всеукраїнська історико-

краєзнавча конференція учнівської молоді «Державотворчі процеси в Україні: 

через віки у ХХІ століття» (далі – конференція) в режимі онлайн. 

Конференція проводиться Українським державним центром національно-

патріотичного виховання, краєзнавства і туризму учнівської молоді, 

Управлінням освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації, 

Черкаським обласним Центром туризму, краєзнавства і екскурсій учнівської 

молоді Черкаської обласної ради у партнерстві з Черкаським національним 

університетом ім. Б. Хмельницького та Черкаською обласною організацією 

Національної спілки краєзнавців України.  

Теми роботи секцій традиційні:  
державотворчі процеси на території сучасної України від найдавніших 

часів до наших днів. Особливості боротьби українців проти поневолення і 

національно-визвольні рухи; 

історичні постаті в процесі державотворення на українських землях, їх 

роль і місце у боротьбі за звільнення від гніту та зовнішніх посягань, внесок у 

формування основ державності; 

культура як духовна складова пошуку шляхів самоідентифікації 



українського народу, становлення та розвитку державності на українських 

землях: зміст, форми та засоби духовної і матеріальної культури; 

історико-краєзнавчі та природні туристсько-рекреаційні об’єкти України, 

пов’язані з подіями державотворення та історичними постатями. 

Для участі у конференції необхідно зареєструватися 

за вказаним посиланням http://surl.li/azdev або qr та 

надіслати статті, з метою формування збірника робіт 

учасників конференції, на електронну адресу Черкаського 

обласного Центру туризму, краєзнавства і екскурсій 

учнівської молоді: centrum_turist@ukr.net з поміткою (VІІ 

конференція) до 30 січня 2022 року. 

Організатори конференції залишають за собою право 

відбору матеріалів для презентації їх під час проведення конференції. 

Посилання на участь у конференції учасники та їх керівники отримають на 

вказану під час реєстрації електронну адресу. 

Інформація за тел. у м. Черкаси (0472) 63-14-89, 097-670-54-49 – Кріт С. 

Ю.,     093-328-84-91, 098-790-01-03 – Турченюк С. П.; у м. Києві (044) 238-06-

67 – Майдебура Н. П. 

 

 

 

 

З повагою 

Заступник директора                               Дмитро ОМЕЛЬЧЕНКО 

 

 

 

 

(044) 238-06-67  

Федоренко О.А. 
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