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ХРОНІКА

Всеукраїнська заочна конференція “Суспільно-політичні процеси на
українських землях: історія, проблеми, перспективи”

 (20 травня 2011 р.)

20 травня 2011 р. у
Сумському державному університеті
було проведено заочну Всеукраїнську
науково-практичну конференцію
“Суспільно-політичні процеси на
українських землях: історія, проблеми,
перспективи”. У ній взяли участь
науковці із різних регіонів України, які
надіслали велику кількість матеріалів,
де були відображені результати їхніх
наукових розвідок із різної історичної
проблематики. Хронологічно спектр
робіт охопив період від найдавніших
часів до реалій сучасного українського
життя. Тематика робіт також
виявилася широкою - українська
культура, історична географія,
українська символіка, реалії життя
різних верств українського населення
у різні історичні періоди, питання
політичної історії, історіографії,
джерелознавства, політичні режими та
устрої в Україні (литовсько-польська
доба, Гетьманщина, радянський та
німецький окупаційний режими),
біографістика, соціальна й економічна
історія, розвиток правової думки
минулого і сучасності тощо.

До підготовки конференції та
участі у ній долучилися близько 140
осіб. Це дослідники-початківці та
досвідчені науковці з близько 30-ти
міст України та Росії.

Загалом учасників можна
розподілити за трьома основними
категоріями - викладачі та
співробітники (понад 60 осіб, серед
яких 30 - кандидати й доктори наук),
аспіранти (понад 20 осіб) та студенти
різних ВНЗ (близько 50 учасників,
більшість із яких - студенти
Сумського державного університету).
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Результатом конференції стало видання збірника матеріалів, що був
надрукований у двох частинах. За структурою збірник складається із розділів-
секцій, відомостей про авторів та змісту. До першої частини увійшли наступні
розділи: “Проблеми середньовічної та ранньомодерної історії”, “Актуальні питання
нової та новітньої доби” та “Студентські наукові розвідки з актуальних питань
історичної науки”. Друга частина збірника включає чотири розділи: “Роль
особистості в історії: діячі та дослідники минулого”, “Суспільно-правові процеси
та державні інституції: історія і сучасність”, “Студентські наукові розвідки з
регіональної історії” та “Студентські наукові розвідки: персоналії в історії”.

У цілому, з огляду на зміст збірника, це видання зацікавить широке коло
читачів - студентську молодь, фахівців з історичної, політичної та юридичної науки,
а також кожного, хто не байдужий до минулого української землі та актуальних
проблем на складному етапі її сучасного розвитку.

Дегтярьов С.І.

*     *     *

II Всеукраїнська наукова-практична конференція
“Краєзнавство: науково-методичний та практичний аспекти”

15-16 червня  на базі Сумського обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти пройшла II Всеукраїнська наукова-практична конференція
“Краєзнавство: науково-методичний та практичний аспекти”. До участі були
запрошені науковці, магістранти, викладачі, представники громадських організацій,
працівники державних органів влади та місцевого самоврядування, всі, хто
опікується краєзнавчою роботою та кого цікавлять проблеми виховання
громадянина-патріота України.

Було проголошено вітальне слово Голови Національної спілки краєзнавців
України, академіка НАН України П.Т.Тронька, в якому прозвучало  переконання,
що Всеукраїнська краєзнавча конференція нарощуватиме інформаційно-
просвітницький потенціал, розширюватиме свої тематичні та хронологічні рамки,
враховуючи запити й інтереси громадськості, стане своєрідною зв’язною ланкою
між академічною наукою і широким громадським краєзнавчим рухом, який об’єднує
дослідників-патріотів рідного краю.

Форум краєзнавців охопив такі напрями: методика історико-краєзнавчої
роботи та музейна педагогіка у закладах освіти; видатні особистості краю;
духовність, особистість, патріотизм як чинники суспільного розвитку; краєзнавчі
розвідки: минуле та сучасне очима науковців-дослідників.

16 червня краєзнавці побували в м.Ромни, відвідали Роменський краєзнавчий
музей та заповідник “Посулля” (с.Пустовійтівка Роменського району).

До конференції було видано тези доповідей та повідомлень.


