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Регламент виступів 
Доповіді – до 7 хвилин 

Повідомлення і виступи в обговореннях – до 3-х хвилин 
 

Робочі мови – українська, російська, англійська, німецька 
 

Місце проведення: 
готельно-туристичний комплекс «Зелений Гай» Донецька область, 

місто Святогірськ, вул.Курортна-13 
  



Порядок роботи (попередній) 
20 листопада (середа) 

    – Заїзд учасників. Реєстрація 
13:00 – 14:00 – Обід 
14:00 – 17:00 – Екскурсійна програма 
17:30 – 19:00 – Майстер-клас – підготовка до балу 
19:00 – 20:00 – Вечеря  
20:00 – 22:00 – Робота творчих груп 
22:00 – 23:00 – Вільний час 
З 23:00     – Нічний відпочинок 

21 листопада (четвер) 
08:00 – 09:00 – Сніданок 
09:00 – 11:00 – Реєстрація учасників 
11:00 – 12:00 – Відкриття конференції. Пленарне засідання 
12:00 – 13:30 – Презентація виставки «За велінням серця» 

Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» 

- Презентація наукового проекту «Повсякденне життя 
населення Східної  України  під час ІІ світової/Великої 
Вітчизняної війни та перші повоєнні роки: за спогадами 
очевидців» (Д.М.Титаренко) ? 

13:30 – 14:30  - Обід 

14:30 – 17:00 – Круглий стіл «Актуальні проблеми вивчення  
регіональної історії Південно-Східної України» 

- Презентація виставки «Українська революція: Краматорськ 
1917–1921 роки». 

- Презентація книги Лисак Л. К. 
17:00 – 19:00 – Майстер-клас – підготовка до балу 
19:00 – 20:00 – Вечеря 
20:30 – 23:00 – Бал юних дослідників-краєзнавців 
      З 23:00      – Нічний відпочинок 

22 листопада (п’ятниця) 
08:00 – 09:00 – Сніданок 
09:00 – 13:00 – Робота секцій: 

 Південно-Східна Україна з найдавніших часів до початку ХХ ст. 

 Історія Південно-Східної України у ХХ – на початку ХХІ ст. 
 Археологія та етнографія Південно-Східної України 

 Релігійні та культурно-освітні процеси у південно-східному регіоні 
України 

 Екотуристичний та природно-рекреаційний потенціал Південно-
Східної України 
 Південно-Східна Україна в контексті української та східно-європейської 
історії 

 Україна туристсько-краєзнавча засобами STEM-технологій 
13:00 – 14:00 – Обід 
14:30 – 15:30 – Урочисте закриття конференції 
      З 16:00     – Від’їзд учасників конференції  



Керівники секцій 
ХІІ Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції учнівської та 

студентської молоді з міжнародною участю «Південно-Східна 
Україна: зі стародавності у ХХІ століття» 

1. Південно-Східна Україна з найдавніших часів до початку ХХ 
ст. 

Керівники: 
Бережна Світлана Вікторівна, доктор філософських наук, професор, 
проректор з навчально-виховної роботи Харківського національного 
педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди  
Стешенко Олександр Вікторович, викладач історії вищої кваліфікаційної 
категорії МК ДДМА, викладач-методист, керівник гуртків Донецького 
обласного центру туризму та краєзнавства учнівської молоді 
Координатор: Стешенко Наталія Леонідівна, кандидат історичних 
наук, керівник гуртків Донецького обласного центру туризму та 
краєзнавства учнівської молоді,доцент кафедри філософії та соціально-
політичних наук Донбаської державної машинобудівної академії 
 
2. Історія Південно-Східної України у ХХ – на початку ХХІ ст. 
Керівники: 
Омельченко Дмитро Григорович, заступник директора Українського 
державного центру національно-патріотичного виховання, краєзнавства і 
туризму учнівської молоді, член Правління Національної спілки краєзнавців 
України 
Титаренко Дмитро Миколайович, доктор історичних наук, професор 
кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Донецького юридичного 
інституту МВС України 
Координатор: Жабер Наталія Миколаївна, методист туристсько-
краєзнавчого відділу Донецького обласного центру туризму та 
краєзнавства учнівської молоді 
 
3. Археологія та етнографія Південно-Східної України 
Керівники: 
Додонов Роман Олександрович, доктор філософських наук, професор, 
завідувач кафедри філософії Київського університету імені Бориса Грінченка 
Корнацький Ігор Аркадійович, завідувач відділу обліку 
фондівБахмутського краєзнавчого музею, заступник голови правління 
Донецької обласної організації національної спілки краєзнавців України, 
керівник гуртків Донецького обласного центру туризму та краєзнавства 
учнівської молоді 
Координатор: Коваль Юрій Георгійович, методист туристсько-
краєзнавчого відділу Донецького обласного центру туризму та 
краєзнавства учнівської молоді 
 
 



4. Релігійні та культурно-освітні процеси у південно-східному 
регіоні України 
Керівники: 
Лисак Лариса Костянтинівна, кандидат філологічних наук, доцент, 
в. о. завідувача кафедри гуманітарної підготовки Донбаської національної 
академії будівництва і архітектури 
Овсяннікова Наталія Борисівна,керівник гуртка-методист, керівник 
гуртків Донецького обласного центру туризму та краєзнавства учнівської 
молоді 
Координатор: Паращенко Олександр Вікторович, завідувач 
туристсько-краєзнавчим відділом Донецького обласного центру туризму 
та краєзнавства учнівської молоді 
 
5. Екотуристичний та природно-рекреаційний потенціал 
Південно-Східної України 
Керівник: 
Марчук Світлана Іванівна, начальник Краматорської лабораторії 
спостережень забруднення атмосфери (ЛСЗА) Донецького регіонального 
центру гідрометеорології 
Координатор: Аксенкова Елла Володимирівна, методист 
туристсько-краєзнавчого відділу Донецького обласного центру туризму 
та краєзнавства учнівської молоді 
 
6. Південно-Східна Україна в контексті української та східно-
європейської історії 
Керівники: 
Дьякова Олена Василівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри 
історії України історичного факультету Харківського національного 
педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди  
Павлова Ольга Григорівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри 
археології, історіографії, спеціальних історичних дисциплін Харківського 
національного університету ім. В. Каразіна  
Координатор: Мирошниченко Людмила Леонідівна, методист 
туристсько-краєзнавчого відділу Донецького обласного центру туризму 
та краєзнавства учнівської молоді 
 
7. Україна туристсько-краєзнавча засобами STEM-технологій 
Керівники: 
Колісник Геннадій Валерійович, в.о. директора Донецького обласного 
центру туризму та краєзнавства учнівської молоді 
Суботін Олег Володимирович, кандидат технічних наук, доцент кафедри 
автоматизації виробничих процесів Донбаської державної машинобудівної 
академії 
Координатор: Калашнікова Тетяна Сергіївна, старший викладач 
кафедри гуманітарної підготовки Донбаської національної академії 
будівництва і архітектури 


