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Шановні колеги!  

Нагадуємо! 

22-25 листопада 2018 року у м. Святогірськ відбудеться 

ХІ Всеукраїнська історико-краєзнавча конференція 

учнівської та студентської молоді з міжнародною участю 

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

 

Основні напрями роботи конференції:  

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

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

 Етнологія та етнографія Південно-Східної України. 

 Релігійні та культурно-освітні процеси в регіоні. 

 Екологія та географія Південно-Східної України. 

 Археологія Південно-Східної України. 

 Візуальні образи Південно-Східної України  (нова секція) 

 

У рамках конференції відбудеться подіумна дискусія «Актуальні проблеми 

вивчення регіональної історії Південно-Східної України». 

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

До 15 жовтня 2018 року продовжується прийом робіт на участь у новій 

секції – Візуальні образи Південно-Східної України. 

 

Заявку на участь (додаток А) і роботи необхідно надсилати електронною 

поштою на адресу: shidoctk@gmail.com  

mailto:shidoctk@gmail.com


До участі в конференції запрошуються делегації загальноосвітніх, 

позашкільних, вищих навчальних закладів освіти України та інших країн, до 

складу яких входять учні, вихованці, студенти віком до 21 року та один керівник. 

 

Вимоги до оформлення робіт на секцію  

«Візуальні образи Південно-Східної України» 

 

Відкриття VII секції Конференції має на меті впровадження методів 

STEM-освіти у сферу гуманітарних та природознавчих досліджень.  

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.354468

247970752.85462.100002227387496&type=3&theater 

Способи створення форматів: 

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

- 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 Мбіт/с. 

- Тривалість – 5–20 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 

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


- 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 обмежується трьома 

хвилинами) 

 

6. Туристсько-краєзнавчі практики. Відеофільми походів. 

(див. вимоги до номінації №2, тривалість відеофільму обмежується 20 

хвилинами) 
 

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 бути записані окремими файлами в форматі JPG або TIFF. Роздільна 

здатність зображення має бути 72-300 dpi.  

Програма конференції передбачає авторський виступ з тезами доповіді під 

час роботи у секціях (до 7 хвилин).  

 

Матеріали, які подані з порушенням зазначених вимог, редколегією 

Конференції не розглядатимуться. Редколегія зберігає за собою право вносити 

необхідні зміни у подані роботи. 

 

Список запрошених буде опубліковано в жовтні на офіційному сайті 

Донецького обласного центру туризму та краєзнавства учнівської молоді – 

http://doctk.klasna.com 

 

Під час роботи конференції заплановано екскурсії, майстер-клас з бальних 

танців, бал з вечірнім дрес-кодом: дівчата вдягнені в елегантні сукні, юні 

джентльмени – у костюми. 

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

відряджає. 

Контакти: +38-066-737-57-15 – Булдакова Олена Вікторівна, завідувач 

туристсько-краєзнавчого відділу. 

+38-066-014-42-53 – Азізова Оксана Анатоліївна, методист туристсько-

краєзнавчого відділу. 

https://youtu.be/wREueyWb9Q8
https://www.facebook.com/hodtrk/videos/435905630186622/?t=3
http://doctk.klasna.com/


Додаток А 

 

ЗАЯВКА 

на участь у ХІ Всеукраїнській історико-краєзнавчій конференції учнівської та 

студентської молоді з міжнародною участю 

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

____________________________________ 

(найменування адміністративно-територіальної одиниці) 

 

№ з/п Доповідач 

(прізвище, ім’я 

учня, вихованця; 

клас, назва гуртка, 

творчого 

об’єднання); 

найменування 

навчального 

закладу 

ПІБ, посада 

керівника 

краєзнавчо-

дослідницької 

роботи 

(повністю), 

його контактні 

дані 

Тема 

доповіді 
Секція 

Необхідне 

технічне 

обладнання 

1      

2      

 

 

Керівник делегації ______________________ 

Контактні дані: моб. телефон, е-mail: ______ 

Необхідність поселення делегації (так/ні, кількість осіб та їх 

стать):________________ 

 

Керівник установи (закладу): 

______  _______________________ 

(Підпис)  (Прізвище, ініціали) 

 

М.П. 

 


