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Шановні колеги! 

Запрошуємо вас взяти участь у роботі ХVІІ Батуринських читань, 
 що відбудуться 10-11 червня 2021 року  

 
Тематичні напрями Читань:   
• Батурин у контексті державотворчих процесів XVIІ-XVIII ст.; 
• дослідження, збереження і реставрація історичних фортифікацій та їх туристичний потенціал; 
• історичні постаті України та Батурин; 
• історія козацтва та Гетьманщини; 
• актуальні теоретичні та методичні проблеми сучасного музеєзнавства, пам’яткознавства,  

краєзнавства. 
 
Заявки встановленої форми (додається до цього інформаційного повідомлення) на участь у 

Читаннях приймаються до 01 травня 2021 р., тексти статей – до 14 травня 2021 року на е-mail: 
baturin_conference@ukr.net. 

Вимоги до оформлення матеріалів: 
−  текст статті за темою власного наукового дослідження обсягом до 10-ти друкованих сторінок 

(кегль 14, інтервал 1,5, Times New Roman, поля з усіх боків – 20 мм) українською, російською або 
англійською мовою;  

− посилання виключно позатекстові (кегль 12, інтервал 1), оформлені відповідно до вимог ДАК  
МОН України до матеріалів для друку у фахових виданнях; джерела нумеруються відповідно до 
черговості їх використання у тексті, індекси посилань у тексті подаються в квадратних дужках (напр.: 
[3, с. 15], [10, арк. 2 зв.]), де перша цифра – номер джерела у списку, друга – сторінка (сторінки) чи 
аркуш (аркуші); 

− графіка (ілюстрації, графіки, схеми тощо) – окремим файлом кожна; розширення – 200 dpi, 
формат tiff або jpeg (із найвищою (12) якістю збереження). Підписи до графічних зображень 
подаються у вигляді списку окремим файлом, де номер зображення у списку має відповідати назві 
файлу, що містить це зображення; 

− у лівому верхньому куті перед назвою статті зазначається бібліографічний шифр УДК, через 
інтервал праворуч – ім’я та прізвище (без скорочення) автора (авторів), далі – назва статті, під нею – 
анотація і ключові слова мовою статті. Список посилань подається після статті. Обов’язковою умовою 
для друку матеріалу є наявність в тексті анотацій українською та англійською мовами (до 500 друк. 
знаків, включаючи пробіли, кожна). Переклад прізвища, ім’я, по-батькові автора (авторів) і заголовка 
публікації обов’язковий.  

Оргкомітет залишає за собою право відбору доповідей для включення до програми Читань.  
За матеріалами Читань буде видано черговий випуск збірника наукових праць «Батуринська 

старовина».  
Можлива участь у роботі Читань без публікації матеріалів – за заявленою темою доповіді чи 

повідомлення. 
Проїзд, проживання, харчування – за рахунок  учасників Читань або за рахунок сторони, що їх 

відряджає. 
 
Контакти: 
(04635) 48-0-13, (096)9764108 (WhatsApp, Telegram), (093)5984684 (Viber) – Наталія Саєнко. 
 

Оргкомітет 

mailto:baturin_conference@ukr.net


Заявка для участі в роботі 
ХVІІ  Батуринських читань, 10-11 червня 2021 р. 

 
 
 
 
Прізвище, ім’я, по батькові 
(без скорочень) 

 
 
 

Місце роботи (без абревіатури за винятком НАН 
України, НАН Білорусі) 

 
 
 
 

Посада 
 
 
 

Учене звання, вчена ступінь 
 
 
 

Поштовий сервіс для відправки авторського 
примірника збірника(з індексом чи номером 
відділення) 

 
 
 

Телефони з кодом (робочий ,  мобільний, 
месенджери) 

 
 

Електронна адреса 
(обов’язково) 

 
 

Форма участі 
(доповідь, повідомлення) 

 
 

Тема доповіді чи повідомлення 

 
 
 
 
 
 

Можливість участі у роботі Читань online 
(так, ні)  

Необхідність використання  
аудіовізуальних засобів (так, ні) 

 
 

Необхідність бронювання місця  
для проживання (так, ні)  

Необхідність надсилання запрошення  
для участі в конференції (так, ні)  

Чи влаштує надіслати запрошення  
електронною поштою? (так, ні)  

  

 
 

Заповнюючи дану заявку, Ви автоматично даєте згоду на використання оргкомітетом  
Вашої персональної інформації для потреб організації 

ХVІІ Батуринських читань 
 

Заявка висилається на е-mail: baturin_conference@ukr.net 


