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Шановні колеги! 

 Маємо честь запросити Вас до участі у  Всеукраїнській науково-практичній  

конференції «Бахмутська старовина: краєзнавчі дослідження - 2019», яка відбудеться  

3 – 4 жовтня 2019 року в приміщенні КЗК «Бахмутський краєзнавчий музей», м. Бахмут 

Донецької обл., вул. Незалежності, 26. 

Напрями роботи конференції: 

1. Теоретичні засади історичної регіоналістики 

2. Джерелознавчі та історіографічні дослідження 

3. Регіональна історія Донеччини: проблеми ідентичності, ментальності, 

самосвідомості 

4.  Історична пам'ять: регіональний вимір 

5. Проблеми датування населених пунктів в контексті історичної урбаністики 

6. Історична біографістика 

7. Історія повсякденності: локальні акценти 

8. Історія залізничної спадщини краю 

9. Музеї та музейна справа в ХХІ столітті: стан та перспективи розвитку 

10. Освіта, культура, література і мистецтво Донеччини 

11.  Усна історія 

 

Умови участі в конференції: 

Для участі в конференції потрібно до 20 вересня 2019 року (включно) виконати три 

наступні дії:  

І. Заповнення заявки 

Заповнити форму заявки на участь у конференції в online режимі, перейшовши за 

посиланням, вказаним нижче: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecR8o2nkwXBLz2lptf1OKbg63qxiUkVDc8T81j

QRYpfMckQQ/viewform?c=0&w=1 

ІІ. Оплата організаційного внеску 

Сплатити організаційний внесок у розмірі 180 грн. у відділенні або через термінал 

Приватбанку. 

Організаційний внесок включає організаційні витрати на проведення конференції, 

видання програми збірника матеріалів конференції, та вартість пересилання збірника. 

Оплата видатків на відрядження – за рахунок організації, яка відряджає, або за власний 

рахунок учасників конференції. 
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ІІІ. Направлення матеріалів електронною поштою 

Надіслати на електронну адресу оргкомітету bkm.conference@gmail.com наступні 

документи: 

 а) тези доповіді (українською чи англійською мовами), назва файлу повинна 

відповідати прізвищу першого автора, наприклад: petrenko.doc 

б) відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату організаційного внеску. 

Після одержання матеріалів оргкомітет обов’язково надсилає повідомлення з 

підтвердженням факту прийняття їх до публікації. 

За результатами роботи планується видання збірника матеріалів конференції «Бахмутська 

старовина – 2019». Статті на залізничну тематику також можуть бути опубліковані в 

галузевих періодичних виданнях ПАТ «Укрзалізниця». 

 

ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ І ТЕХНІЧНОГО ОФОРМЛЕННЯ ПУБЛІКАЦІЇ: 

1.Структура публікації 

 Статті повинні містити наступні елементи: 

 • постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими 

чи практичними завданнями; 

 • аналіз останніх досліджень (історіографія проблеми), в яких започатковано 

розв’язання даної проблеми і на які опирається у своїй роботі автор; 

 • виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується 

дослідження; формулювання цілей (постановка завдання); 

 • виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих наукових 

результатів; 

 • висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому 

напрямку. 

2.Технічні вимоги щодо оформлення матеріалів: 

• приклад оформлення матеріалів: 

УДК           Іванов В.С. 

МАТЕРІАЛИ ДО ІСТОРИЧНОЇ ТОПОГРАФІЇ МІСТА-ФОРТЕЦІ БАХМУТ  

• посилання на літературу в тексті наводяться у квадратних дужках, наприклад [3]; 

• після тексту статі подаються РЕЗЮМЕ українською та англійською мовами (до 10 

рядків кожне) та ключові слова українською та англійською мовами; 

• СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ подається у послідовності розміщення 

посилань на сторінках тексту; 

• обсяг статей – 6 сторінок формату А 4; 

• в електронному варіанті набір має бути виконано за програмою WORD 6.0, 7.0 і вище, 

WINDOWS 98 і вище, шрифт: Times New Roman. Розмір шрифту 14 , інтервал 1,5; 

Параметри сторінки: ліве поле – 2, праве – 2, верхнє – 2, нижнє – 2 см. 
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Координати організаційного комітету 

Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет» 

Адреса для поштової кореспонденції:  

вул. Садова 78-а, м. Бахмут, Донецька обл., 84500 

galinadokashenko@ukr.net;    kontsurvv@ ukr.net 

T: 095 352 82 19, 099 68 499 75. 

КЗК «Бахмутський краєзнавчий музей» 

Адреса для поштової кореспонденції:  

вул. Незалежності, 26, м. Бахмут, Донецька обл., 84500 

@: bkm.conference@gmail.com 

W: artmuseum@i.ua 

T: 0990386133 
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