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ХРОНІКА

21 мая 2010 г. на базе кафедры истории государства и права Курского
государственного технического университета (КГТУ) и кафедры управления
Сумского государственного университета (СумГУ) прошла Международная
научно-практическая конференция “История и перспективы социально-
экономического развития, государственного регулирования и местного
самоуправления Юга России и Украины”. Инициатором и организатором
конференции выступил КГТУ.

В работе конференции приняли участие научные сотрудники украинских и
российских вузов, представители управленческого звена предприятий и учебных
заведений обеих стран.

С приветственным словом к участникам конференции обратились ректор
КГТУ С.Г.Емельянов и ректор СумГУ А.В.Васильев. Они охарактеризовали
существующие на сегодняшний день перспективы и проблемы взаимодействия и
социально-экономического развития юга России и Украины на государственном,
региональном и местных уровнях.

Доклады, заслушанные на конференции, касались вопросов трудовой
миграции, эколого-экономических проблем развития приграничных российских и
украинских территорий, научных связей между регионами, исторических и
современных факторов их взаимодействия.

Во время дискуссий участники конференции высказали пожелание об
объединении усилий в деле подготовки совместных проектов в социально-
гуманитарной сфере. Так, перспективной была признана разработка совместного
российско-украинского туристического маршрута “По следам князя Игоря”,
который согласуется с событиями 1185 г., воспетыми гениальным Автором в
“Слове о полку Игореве”.

Участники конференции поблагодарили организаторов за возможность
обсудить актуальные проблемы приграничных территорий, выработать стратегию
дальнейшего сотрудничества и высказали пожелание сделать подобные форумы
регулярными.

*     *     *

15 грудня 2010 р. в Харківському університеті Повітряних сил імені Івана
Кожедуба відбулася Всеукраїнська наукова військово-історична конференція
“Воєнна історія Сіверщини та Слобожанщини”. На пленарному засіданні були
заслухані доповіді “Козацька кіннота: від кінця XVI до середини XVII ст.”, “Військова
авіація на Слобожанщині”, “Бойовий шлях гайдамацького коша Слобідської України”,
“Іван Кожедуб - Тричі Герой із Сумщини: історико-біографічна розвідка”,
“Становлення військової періодики незалежної України” та інші.

Секційна робота проводилася за такими темами: “Воєнна історія Сіверщини
та Слобожанщини з найдавніших часів до кінця XVII століття”, “Воєнна історія
Сіверщини та Слобожанщини з кінця XVII ст. до початку XX ст.”, “Сіверщина та
Слобожанщина в період Першої світової війни (1914-1918 рр.) та в період Української
революції (1917-1921 рр.), “Сіверщина та Слобожанщина напередодні та під час
Великої Вітчизняної війни”, “Сіверщина та Слобожанщина під час Великої
Вітчизняної війни” і “Сіверщина та Слобожанщина у повоєнний та сучасний період”.


