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ПРОГРАМА 

Всеукраїнської (з міжнародною участю) науково-

краєзнавчої конференції  

«Бахмутська старовина: 

краєзнавчі дослідження – 2019» 

 
Конференція присвячується 

70-річчю Горлівського інституту іноземних мов 

30-річчю відкриття Бахмутського краєзнавчого музею 

85-річчю газети «Залізничник Донбасу» 
150-річчю відкриття Курсько-Харківсько-Азовської 

залізниці 

 

 

Бахмут, 25 жовтня –  26 жовтня 2019 р. 



ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 
Смирнова Олена Анатоліївна, співголова оргкомітету, 

директор Бахмутського краєзнавчого музею 

Докашенко Галина Петрівна, співголова оргкомітету, 
доктор історичних наук, професор, завідувач 
кафедри вітчизняної та зарубіжної історії 
Горлівського інституту іноземних мов ДВНЗ 
«Донбаський державний педагогічний 
університет» 

Кіщенко Світлана Іванівна, секретар Бахмутської міської 
                   ради 

Кметь Василь Федорович, кандидат історичних наук, 
директор Наукової бібліотеки Львівського 
національного університету імені Івана Франка 

Концур Вікторія Володимирівна, кандидат історичних наук, 
доцент кафедри вітчизняної та зарубіжної історії 
Горлівського інституту іноземних мов ДВНЗ 
«Донбаський державний педагогічний 
університет» 

Корнацький Ігор Аркадійович, завідуючий відділом обліку 
фондів Бахмутського краєзнавчого музею 

Молчанов Володимир Борисович, кандидат історичних 
наук, старший науковий співробітник відділу 
історії України ХІХ – початку ХХ ст. Інституту 
історії України НАН України 

Рубан Микола Юрійович, фахівець відділу історичної 
спадщини Департаменту корпоративної соціальної 

відповідальності ПАТ «Укрзалізниця» 
Темірова Надія Романівна, доктор історичних наук, 

професор, завідувач кафедри спеціальних галузей 
історичної науки Донецького національного 
університету імені Василя Стуса 

 
 



Місце проведення конференції 
Бахмутський краєзнавчий музей (пленарне засідання) 
Адреса: м. Бахмут, вул. Незалежності, 26. 
Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний університет» (робота секцій) 
Адреса: м. Бахмут, вул. Садова, 78а. 
ДВНЗ «Бахмутський коледж транспортної інфраструктури» 
(Секція «Історична спадщина Донецьких залізниць») 
Адреса: м. Бахмут, вул. Миру, 8. 
 

РЕГЛАМЕНТ ВИСТУПІВ: 
Доповіді – до 10 хвилин 

Виступи в обговореннях – до 2 хвилин 
Робочі мови конференції – українська, російська, англійська 

 

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

25 жовтня 2019 року 
Заїзд та розміщення учасників конференції 
9.00- 11.00 – реєстрація учасників конференції 

11.00 – 13.00 – пленарне засідання 
13.00 – 13.30 – перерва на каву, презентація 

видавничого проекту  «Бахмут крізь час» 
14.30 – 16.30 – робота секцій 
16.30 – 17.00 – перерва на каву 
17.00 – 18.30 – робота секцій 
18.30 – 19.00 – презентація проекту 

«Силуети минулого» 

 
26 жовтня 2019 р. 

9.30 – 15.00 – семінар-практикум 
«Національно-патріотичне виховання учнів 
засобами козацької педагогіки та 
туристсько-краєзнавчої роботи» 

Від’їзд учасників конференції



Пленарне засідання 

Модератор – Докашенко Галина Петрівна 

Урочисте відкриття конференції – Смирнова Олена 
Анатоліївна, директор Бахмутського краєзнавчого музею 

Привітання: 
Молчанов Володимир Борисович, кандидат історичних 
наук, старший науковий співробітник відділу історії України 

ХІХ – початку ХХ ст. Інституту історії України НАН України 
Романько Валерій Іванович, кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри російської мови і літератури ДВНЗ 
«Донбаський державний педагогічний університет»,голова 
Донецької обласної організації Національної спілки 
краєзнавців України 
Кіщенко Світлана Іванівна, секретар Бахмутської міської 
ради 

Марченко Тетяна Михайлівна, доктор філологічних наук, 
професор, заступник директора Горлівського інституту 
іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 
університет» 
Мельничук Юрій Леонідович, начальник Науково-
освітнього центру патріотичного виховання молоді 
Університету «Україна» 

Доповіді: 

Ф. Максименко – видатний бібліограф України: штрихи до 

портрету славетного земляка 
Кметь Василь Федорович, кандидат історичних 
наук, директор Наукової бібліотеки Львівського 
національного університету імені Івана Франка 

Історіографічні контури Донбасу  
Темірова Надія Романівна, доктор історичних наук, 
професор, завідувач кафедри спеціальних галузей 
історичної науки, Донецький національний 

університет імені Василя Стуса 



Роль місцевого самоврядування в усуненні проявів 

монополізму в Україні у другій половині ХІХ – на початку 

ХХ ст. 
Молчанов Володимир Борисович, кандидат 

історичних наук, старший науковий співробітник 
відділу історії України ХІХ – початку ХХ ст. 
Інституту історії України Національної академії наук 
України 

Секційні засідання 

Секція 1. Теоретичні засади історичної регіоналістики 
Місце проведення – Горлівський інститут іноземних мов 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет»,м. Бахмут, вул. Садова, 78а, ауд. 201 

Модератор – Докашенко Віктор Миколайович,  доктор  

історичних наук, професор 

 

1. Культурна традиція в історії: філософський вимір 
Волвенко Наталя Миколаївна, кандидат 
філософських наук, доцент кафедри вітчизняної та 
зарубіжної історії Горлівського інституту іноземних 

мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 
університет» 

2. Шкільний краєзнавчий рух в незалежній Україні 
Глущенко Оксана   Олександрівна, студентка 
магістратури НН Інституту історії та філософії 
Сумського державного педагогічного університету 
імені А.С. Макаренка 

3. Містознавчі дослідження – як важливий напрям в 

історичній науці 
Жмака Віталій Миколайович, кандидат історичних 
наук,  доцент  кафедри  історії України НН Інституту 
історії та філософії Сумського державного 
педагогічного університету імені А.С. Макаренка 



4. До результатів виконання проекту «Історико-культурні 

пам’ятки української провінції: пошуковий та 

дослідницький аспекти» 
Докашенко Віктор Миколайович, доктор історичних 

наук, професор кафедри вітчизняної та зарубіжної 
історії Горлівського інституту іноземних мов ДВНЗ 
«Донбаський державний педагогічний університет» 
Докашенко Галина Петрівна, доктор історичних 
наук, професор кафедри вітчизняної та зарубіжної 
історії Горлівського інституту іноземних мов ДВНЗ 
«Донбаський державний педагогічний університет»  

5. Зміст історико-краєзнавчої роботи в закладах 

позашкільної освіти Північно-Східної України у другій 

половині ХХ ст. 
Пархоменко Ірина Володимирівна,  аспірантка 
кафедри педагогіки Сумського державного 
педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

6. Пам’яткоохоронна діяльність на Сумщині в 70-80 рр. ХХ  

ст. 
Ярош Наталія Володимирівна,кандидат педагогічних 

наук, старший викладач кафедри  історії України НН 
Інституту історії та філософії Сумського державного 
педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

7. Epos “Manas” as the greatest monument of oral folk 

creativity and its role in the formation of the culture of the 

present and furure of Kyrgyz people 
Абалова Назгул Жоомартівна, доктор філософії (Ph.D), 
в.о. доцента кафедри Регіонознавства та культурології 

факультету Східознавства та міжнародних віносин 
Киргизького Державного Університету ім. Ішенаали 
Арабаєва 

 

 

 

 



Секція 2. Джерелознавчі та історіографічні дослідження 
Місце проведення – Горлівський інститут іноземних мов 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», 
м. Бахмут, вул.Садова, 78а, ауд. 314 

Модератор – Темірова Надія Романівна, доктор 

історичних наук, професор 
 

1. Радянська історіографія Південно-Східної Русі в ХII 

першій пол. ХIII ст. 
Авхутська Світлана Олександрівна, кандидат 
педагогічних наук, доцент кафедри історії України 
НН Інституту історії та філософії Сумського 

державного педагогічного університету імені 
А.С. Макаренка 

2. Грамота лета 1704 октября 14 день. Мое прочтение 
Андрющенко Василь Андрійович, краєзнавець 

3. Бахмутчина у науковій біографії бібліографа-краєзнавця 

Ф. П. Максименка 
Богуненко Валерій Олександрович, аспірант 
Горлівського інституту іноземних мов ДВНЗ 

«Донбаський державний педагогічний університет», 
 Руденко Дмитро Сергійович, здобувач вищої освіти 
Горлівського інституту іноземних мов ДВНЗ 
 «Донбаський державний педагогічний університет» 

4.Неолітична кремнева майстерня на території сучасного 

селища Ямпіль (Донецька обасть) 
Євсеєнко Сергій Андрійович, кандидат історичних 
наук, доцент кафедри вітчизняної та зарубіжної 

історії Горлівського інституту іноземних мов ДВНЗ 
«Донбаський державний педагогічний університет» 

5. Віковий склад урядників Азовського козацького війська 

під час Кримської війни (за реєстром 1855 р.)  
Задунайський Вадим Васильович, доктор історичних 
наук, професор кафедри  світової історії нового і 



новітнього часу Українського католицького 
університету 

6. Роль ведийской культуры в современном мире 
Кадиркулова Асель Суєркуловна, кандидат 

політичних наук, в.о. доцента кафедри міжнародних 
відносин і права Дипломатичної Академії 
ім. К. Дикамбаєва Міністерства іноземних справ 
Киргизької Республіки 

7. Нові матеріали до біографії Б.С. Вальха 
Корнацький Ігор Аркадійович, завідуючий відділом 
обліку фондів КЗК  «Бахмутський краєзнавчий 
музей» 

8. Реабілітований історією (штрихи до політичного 

портрету Ю.Г. Медведева) 
Михтуненко Вікторія Миколаївна, кандидат 
історичних наук, викладач кафедри всесвітньої 
історії, міжнародних відносин та методики навчання 
історичних дисциплін НН інституту історії та 
філософії Сумського державного педагогічного 
університету імені А.С. Макаренка 

9. Північне Приазов’я в записках Ібн Баттути 
Отземко Олена Вікторівна, кандидат історичних 
наук, доцент кафедри спеціальних галузей 
історичної науки Донецького національного 
університету ім. Василя Стуса 

10. Кадрові питання української журналістики в 

документах Центрального державного архіву громадських 

об’єднань (фонд ЦК КПУ) 

Піскун Вікторія Олександрівна, магістр історії, 
завідувачка бібліотеки Горлівського інституту 
іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний 
педагогічний університет» 

11. Громадянські мотиви в поезії поета-земляка Миколи 

Рибалка 



Романько Валерій Іванович, кандидат педагогічних 
наук, доцент кафедри російської мови і літератури 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 
університет» 

12. Історична пам’ять про остарбайтерів в роки Другої 

світової війни через дослідження документів Харківського 

історичного музею ім. М.Ф. Сумцова 
Скрипниченко Юрій Федорович, учитель географії 
загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ст. № 69 м. Харків, 
здобувач кафедри «Історія України» Харківського 
національного педагогічного університету 
ім. Г.С. Сковороди 

13. Роль сучасних біографічних досліджень у формуванні 

національної гордості українців 
Снагощенко Валентина Володимирівна, кандидат 
педагогічних наук, доцент  кафедри всесвітньої 
історії, міжнародних відносин та методики навчання 
історичних дисциплін Сумського державного 
педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

14. Джерела по вивченню розвитку єврейських 

національних шкіл Роменщини у другій половині 20-х рр. 

ХХ ст. 
Турков Володимир Вікторович,  кандидат 
історичних наук, доцент кафедри  історії України 
НН Інституту історії та філософії Сумського 
державного педагогічного університету імені 
А.С. Макаренка 

 

Секція 3. Регіональна історія Донеччини в контексті 

збереження історичної спадщини 
Місце проведення – Горлівський інститут іноземних мов 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 
університет»,м. Бахмут, вул. Садова, 78а, ауд. 313 

Модератор – Євсеєнко Сергій Андрійович, кандидат 

історичних наук, доцент 



 

1. Часів Яр Олекси Тихого: монопрофільне місто Донбасу в 

конкретно-біографічному вимірі 
Богуненко Валерій Олександрович, аспірант 

Горлівського інституту іноземних мов ДВНЗ 
«Донбаський державний педагогічний університет», 
Івлєв Кирило Олександрович, здобувач вищої освіти 
Харківського національного університету імені В.Н. 
Каразіна 

2. Краєзнавчі дослідження студентів та викладачів 

історичних факультетів педінститутів Донеччини (друга 

половина 40-х – 50-ті рр. ХХ ст.) 

Бугрій Володимир Станіславович,доктор 
педагогічних  наук, професор, завідувач кафедри 
історії України НН інституту історії та філософії 
Сумського державного педагогічного університету 
імені А.С. Макаренка 

3. Православна церква на Донеччині в період окупації 
Німеччиною у 1941-1943 рр. 

Дубяга Андрій Павлович, аспірант Донецького 

національного університету ім. Василя Стуса 

3. Початок історії та дата заснування слободи Микитино 

– Зайцево (ІІ половина ХVІІІ ст.) 
Євсеєнко Сергій Андрійович, кандидат історичних 
наук, доцент кафедри вітчизняної та зарубіжної 
історії Горлівського інституту іноземних мов ДВНЗ 
«Донбаський державний педагогічний університет» 
Бєлий Євген Сергійович, здобувач вищої освіти 

Горлівського інституту іноземних мов ДВНЗ 
«Донбаський державний педагогічний університет» 

4. «Генетичний код Бахмута» - презентація проекту 
 Кравченко Світлана Анатоліївна,член Національної 
               Спілки майстрів народного мистецтва України, 
               керівник творчої майстерні «Оберіг»   



5.Шарль Плюм’є – маловідомий бельгійський гірничний 

інженер і підприємець 
Кулішов Михайло Володимирович, краєзнавець, 
член Національної спілки краєзнавців України 

Ломако Микола Миколайович, архітектор, член 
Національної спілки краєзнавців України, науковий 
співробітник Лисичанського міського краєзнавчого 
музею  

6. Донеччанки в  Акмолинському виправно-трудовому 

таборі для дружин зрадників батьківщини 
Бондаренко Поліна Сергіївна, аспірантка 
Горлівського інституту іноземних мов ДВНЗ 

«Донбаський державний педагогічний університет» 

7. Клейма в кирпичном производстве г. Бахмута 
Соколовський Григорій Сергійович, науковий 
співробітник КЗК «Бахмутськийкраєзнавчий музей» 

8. «Маяки: історія далека і близька» - Презентація книги  
Соловар Валентина Василівна, викладач історії 
України Слов’янського хіміко-механічного 
технікуму 

9. Відомчо-територіальний поділ Донбасу в ХІХ – початку 

ХХ ст. 
Шандра Валентина Степанівна, доктор історичних 
наук, провідний науковий співробітник відділу 
історії України XIX – початку XX століття Інституту 
історії України НАН України 

 

Секція 4. Історія повсякденності та усна історія 
Місце проведення – Горлівський інститут іноземних мов 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 
університет»,м. Бахмут, вул. Садова, 78а, ауд. 214 

Модератор – Стуканова Юлія Ростиславівна,  кандидат 

історичних наук, старший викладач 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%9D%D0%90%D0%9D_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%9D%D0%90%D0%9D_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8


1. Повсякденне життя українського селянства 

Лівобережної України в умовах радянізації (друга половина    

1920-х – початок 1930-х рр.)    
Вовк Олександр Володимирович, кандидат 

історичних наук, доцент кафедри історії України НН 
Інституту історії та філософії Сумського державного 
педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

2. Повсякденне життя сільського жіноцтва 

Слобожанщини у 1930-х рр. 
Гупало Катерина Павлівна,студентка магістратури 
НН Інституту історії та філософії Сумського 
державного педагогічного університету імені 

А.С. Макаренка 

3. Участь купців у розвитку торговельних домів в Україні 

наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. 
Донік Олександр Миколайович, кандидат 
історичних наук, старший науковий співробітник 
відділу історії України ХІХ – початку ХХ ст. 
Інституту історії України Національної академії наук 
України, заступник головного редактора 

«Українського історичного журналу» 

4. Професійно-технічна освіта в системі початкової 

професійної освіти Донеччини в кінці ХІХ - початку ХХ ст. 
Єфімов Дмитро Володимирович, кандидат 
педагогічних наук, старший викладач кафедри 
психології та педагогіки Горлівського інституту 
іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний 
педагогічний університет 

5. Вплив фінансових капіталовкладень Великобританії на 

розвиток промисловості східноукраїнських земель в ІІ пол. 

ХІХ ст. 
Жуков Олександр Володимирович, кандидат 
історичних наук, ст. викладач кафедри всесвітньої 
історії, міжнародних відносин та методики навчання 
історичних дисциплін НН  Інституту історії та 



філософії Сумського державного педагогічного 
університету імені  А.С. Макаренка 

6. Розвиток професійної робітничої освіти на Донбасі в 

1921-1930 рр. 

Лобан Маргарита Олександрівна,студентка 
магістратури НН Інституту історії та філософії 
Сумського державного педагогічного університету 
імені А.С. Макаренка 

7. Характерні риси та особливості повсякденного життя 

науково-педагогічної інтелігенції Донеччини 40-х – 50-х рр. 

ХХ ст. 
Моцак Світлана Іванівна, кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри всесвітньої історії, 
міжнародних відносин та методики навчання 
історичних дисциплін НН інституту історії та 
філософії Сумського державного педагогічного 
університету імені А.С. Макаренка  

8. Роль жіноцтва в розвитку приватного підприємництва 

Сумщини на початку ХХ століття 
Подрєз Юлія Вікторівна,кандидат історичних наук, 

доцент кафедри історії України, директор НН 
Інституту історії та філософії Сумського державного 
педагогічного університету імені А.С. Макаренка  

9. Жіночий досвід виживання у роки Другої світової війни 

(на матеріалі автобіографії актриси театру Віри 

Слаболицької) 
Стуканова Юлія Ростиславівна, кандидат історичних 
наук, старший викладач кафедри вітчизняної та 

зарубіжної історії Горлівського інституту іноземних 
мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 
університет» 
Рибалка Поліна Сергіївна, здобувач вищої освіти 
Горлівського інституту іноземних мов ДВНЗ 
«Донбаський державний педагогічний університет»   



10. Артемівський міський драматичний театр: сторінки 

післявоєнної історії (друга пол. 40-х рр. ХХ СТ.) 
Сутковий Володимир Лукич, викладач навчально-
виховного комплексу «Загальноосвітня  школа І-ІІІ 

ступенів № 11 – багатопрофільний ліцей» 
Бахмутської міської ради Донецької області, 
заслужений працівник освіти України 

11. Чинники захворюваності та смертності населення 

промислових центрів Східної України у повоєнний період 
Титаренко Оксана Олексіївна, доцент кафедри 
соціально-гуманітарних дисциплін Донецького 
юридичного інституту (м. Кривий Ріг) 

 

Секція 5. Музеї та музейна справа в ХХІ столітті:  

Стан і перспективи розвитку 

Місце проведення – Горлівський інститут іноземних мов 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 
університет»,м. Бахмут, вул. Садова, 78а, ауд. 208 

Модератор – Смирнова Олена Анатоліївна, директор  

Бахмутського краєзнавчого музею 
 

1. Культурна спадщина. Досвід оцифрування експонатів 

фондової колекції  КЗК «Бахмутський краєзнавчий музей» 
Дишева Наталія Вікторівна, науковий співробітник 

КЗК  «Бахмутський краєзнавчий музей» 

2. Старинный портрет – свидетель бурной эпохи. 

Фельдмаршал Василий Владимирович Долгорукий на 

портрете Гофмалера Георга КристофаГроота 
Дяконова Євгенія Борисівна, науковий співробітник 
КЗК  «Бахмутський краєзнавчий музей» 

3. Пріоритетні напрями розбудови національної музейної 

мережі на сучасному етапі розвитку музейної справи в 

Україні 



Михайличенко Олег Володимирович, доктор 
педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 
всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики 
навчання історичних дисциплін НН Інституту історії та 

філософії Сумського державного педагогічного 
університету імені А.С. Макаренка 

4. Музейна справа в незалежній Україні 
Салівон  Анастасія Анатоліївна, студентка 
магістратури НН Інституту історії та філософії 
Сумського державного педагогічного університету 
імені А.С. Макаренка 

5. Освітньо-виховний потенціал музеїв Сумщини 

Теслюк  Наталія Вікторівна, студентка магістратури 
НН Інституту історії та філософії Сумського 
державного педагогічного університету імені 
А.С. Макаренка 

6. Музей і громада, символічне об’єднання вишивкою 
Шамова Оксана Костянтинівна, науковий    
співробітник КЗК  «Бахмутський краєзнавчий 
музей» 

 

Секція 6. Історична спадщина донецьких залізниць 
Місце проведення –ДВНЗ «Бахмутський коледж транспортної 
інфраструктури», м. Бахмут, вул. Миру, 8. 

Модератор – Рубан Микола Юрійович, інженер І категорії 

відділу історичної спадщини залізниць України 

Департаменту корпоративної соціальної відповідальності 

АТ «Укрзалізниця» 

 

1. Постать Петра Кривоноса в історії паровозного депо 

Слов’янськ 
Агатьєв Геннадій Павлович, почесний залізничник, 
ветеран локомотивного депо Слов’янськ 
Рубан Микола Юрійович, інженер І категорії відділу 
історичної спадщини залізниць України 



Департаменту корпоративної соціальної 
відповідальності АТ «Укрзалізниця» 
Суббота Юрій Олексійович, студент Київського 
інституту залізничного транспорту Державного 

університету інфраструктури та технологій, 
інструктор ВП «Київська дитяча залізниця» 
регіональної філії «Південно-Західна залізниця» 
АТ «Укрзалізниця» 

2. Пасажирський рух через станцію Гришине до 1918 року 
Белицький Павло Володимирович, старший 
викладач ДВНЗ «Донецький національний технічний 
університет» 

3. До історії будівництва Курсько-Харківсько-Азовської 

залізниці 1865 – 1869 рр. 
Коцаренко Володимир Федорович, краєзнавець, 
член Національної спілки краєзнавців України. 

4. Нереалізований проект будівництва Слов’янської 

дитячої залізниці імені Петра Кривоноса 1936 – 1939 рр. 
Рубан Микола Юрійович, інженер І категорії відділу 
історичної спадщини залізниць України 

Департаменту корпоративної соціальної 
відповідальності АТ «Укрзалізниця» 
Бака Богдан Олегович, студент Дніпропетровського 
національного університету залізничного транспорту 
ім. академіка Лазаряна, випускник Дніпровської 
дитячої залізниці 

5. «Залізничник Донбасу» – легендарне періодичне видання 

Донецької залізниці: до 85-річчя історії газети 

Свердлов Віктор Борисович, начальник Лиманського 
відділення філії «Медіацентр «Магістраль» 
АТ Укрзалізниця», головний редактор газети 
«Залізничник Донбасу» 
Рубан Микола Юрійович, інженер І категорії відділу 
історичної спадщини залізниць України 



Департаменту корпоративної соціальної 
відповідальності АТ «Укрзалізниця» 
Машков Валентин Сергійович, член ГО «Залізнична 
спадщина України» 

 

Секція 7. Проблеми зарубіжної регіоналістики 
Місце проведення – Горлівський інститут іноземних мов 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 
університет»,м. Бахмут, вул. Садова, 78а, ауд. 205 

Модератор – Докашенко Галина Петрівна, доктор 

історичних наук, професор 

 

1. Національна пам’ять та врегулювання придністровської  

кризи  
Горобець Ігор Володимирович, кандидат історичних 
наук, доцент кафедри всесвітньої історії, 
міжнародних відносин та методики навчання 
історичних дисциплін НН  Інституту історії та 
філософії Сумського державного педагогічного 
університету імені  А.С. Макаренка 

2. Духовные святыни г. Барановичи 
Демидович Анатолій Вікторович кандидат 
історичних наук, доцент кафедри соціально-
гуманітарних дисциплін факультету педагогіки та 
психології Барановичського державного 
університету 

3. Региональная безопасность в Центральной Азии и 

Шанхайская организация сотрудничества 

Кашкараєва Чинара Кайбулдаєвна, старший 
викладач кафедри «Міжнародні відносини»  
Киргизько-Російського Слов’янського університету 

4. Проблемы радикализации стран Центральной Азии на 

примере Кыргызстана 
Кольбаєва Айсулуу Абдилмаликівна, магістрантка 2 
року навчання факультету історії та регіонознавства 



Киргизького Національного університету ім. Жусупа 
Баласагина 

5. King Richard ІІІ: an attempt of an objective view 

Концур Вікторія Володимирівна, кандидат 

історичних наук, доцент кафедри вітчизняної та 
зарубіжної історії Горлівського інституту іноземних 
мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 
університет» 
Тимченко Наталя Володимирівна, здобувач вищої 
освіти Горлівського інституту іноземних мов ДВНЗ 
«Донбаський державний педагогічний університет»  

6. До питання про статус іноземних робітників Східної 

та Західної Європи у Третьому рейху. 
Концур Микола Михайлович, викладач кафедри 
вітчизняної та зарубіжної історії Горлівського 
інституту іноземних мов ДВНЗ «Донбаський 
державний педагогічний університет» 

 

Секція 8. Методичні аспекти краєзнавчої роботи 

в середній та вищій школі 

 
Місце проведення – Горлівський інститут іноземних мов 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», 
м. Бахмут, вул. Садова, 78а, ауд. 204 

Модератор – Концур Вікторія Володимирівна, кандидат 

історичних наук, доцент 

1. Формування національної свідомості старшокласників 

загальноосвітніх навчальних закладів засобами 

туристсько-краєзнавчої роботи 
Романенко Олег Володимирович, магістр історії, 
викладач гімназії «Сузір’я» Донецького 
університету економіки та права м. Бахмут 

2. Модернізація краєзнавчої підготовки майбутніх 

учителів історії 



Дідкова Вікторія Віталіївна, магістр історії, керівник 
педагогічної практики Горлівського інституту 
іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний 
педагогічний університет» 

3. Особливості організації краєзнавчої роботи в 

початкових школах Донеччини 
Меньшикова Анастасія Ігорівна, здобувач вищої 
освіти другого (магістерського) рівня Горлівського 
інституту іноземних мов ДВНЗ «Донбаський 
державний педагогічний університет» 

4. Форми роботи шкільних краєзнавчих музеїв у сучасних 

умовах 

Колеснікова Юлія Віталіївна, магістр історії, вчитель 
ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 16 ВЦА м. Торецьк 

5. Педагогічні аспекти краєзнавчої діяльності в ЗВО І-ІІ 

рівня 
Васильєва Марина Анатоліївна, викладач КЗ 
«Бахмутський медичний коледж»  

6.  «Агент змін» як ключова фігура реформи освітнього 

простору 

Странадко Наталія Анатоліївна, педагог-організатор 
Дробишевської ЗОШ І-ІІІ ступенів Лиманського 
району  
 

26 жовтня 2019 р. 
Семінар-практикум  

«Національно-патріотичне виховання учнів засобами 

козацької педагогіки та туристсько-краєзнавчої роботи» 

Місце проведення – Горлівський інститут іноземних мов 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 
університет»,м. Бахмут, вул. Садова, 78а, ауд. 201 
Модератор – Мельничук Юрій Леонідович, начальник 

Науково-освітнього центру патріотичного виховання 

молоді Університету «Україна» 

Порядок роботи семінару 



09:30 – 10:00 Реєстрація учасників семінару. 
10:00 – 10:20 Відкриття семінару. Вітання учасників семінару. 
10:20 - 13:20 Виступи учасників семінару. 
13.20 – 13.40 Брейк-кава. 

13:40 – 14:30 Підведення підсумків семінару. 
14:30 – 15:00 Від’їзд учасників семінару. 
1. Національно-патріотичне виховання учнів засобами 

козацької педагогіки  
Мельничук Ю.Л., начальник Науково-освітнього 

центру патріотичного виховання молоді Університету 
«Україна» 
2. Система виховної роботи дошкільного закладу на 

традиціях українського козацтва 
Ліщенко І.М., методист ДНЗ «Намистинка», 

м. Вишневе Києво-Святошинського району Київської області. 
3. Козацько-лицарське виховання учнів як система виховної 

роботи школи 
Коваленко С.В., заступник директора СЗОШ І-ІІІ ст. 

№305 Дарницького району м. Києва. 
4. Краєзнавчо-дослідницька та музейна діяльність закладів 

освіти України – важлива складова національно-

патріотичного виховання дітей та молоді 
Омельченко Д.Г., заступник директора Українського 

державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді 
Міністерства освіти і науки України. 
5. Шляхи впровадження козацько-лицарського виховання в 

навчально-виховному процесі та діяльності дитячих 

громадських організацій  
Шевченко В.В., вчитель історії, керівник гуртків 

козацько-лицарського напряму Яготинського БДЮТ 
Київської області. 
6. Козацько-лицарські традиції у системі навчально-

тренінгової підготовки бойового мистецтва хортинг  
Шевчук В.С., президент Федерації козацького 

«Хортингу» України  



7. Козацтво як еліта української нації у процесі 

історичного державотворення України  
Опанащук В.С., Наказний Верховний отаман 

Українського козацтва 

8. Національно-патріотичне виховання засобами козацької 

педагогіки (з досвіду роботи) 
Сухаревська І.Є., директор Кудряшівської ЗОШ 

Кремінського району Луганської обл. 
9. З досвіду роботи з національно-патріотичного 

виховання в Новодмитрівському НВК  
Ібрагімов Р.Н., директор Новодмитрівського НВК 

Костянтинівського району 

10. Національно-патріотичне виховання учнів засобами 

козацької педагогіки (з досвіду Луганської ЗОШ) 
Васильєва Г.О., директор Луганської ЗОШ 

Бахмутського району 
11. Історична реконструкція козацької доби – інноваційна 

траєкторія сучасної школи «» 
Мацюк І.О., заступник директора з навчально-

виховної роботи Часовоярської ЗОШ №17 Бахмутського 

району 
12. Екологічне виховання школярів засобами краєзнавчої 

роботи 
Морозова Р.С., заступник директора з виховної 

роботи Часовоярської ЗОШ №15 Бахмутського району 
13. Співпраця дошкільного навчального закладу із 

Бахмутською козацькою паланкою як умова 

патріотичного виховання дошкільників  
Єщенко Г.А., завідуюча ДНЗ №18 «Росинка» 

Бахмутської міської ради 
14. З досвіду роботи «Школи джур» Бахмутської ЗОШ №7  

Бєлов О.Ю., заступник директора з навчально-
виховної роботи Бахмутської ЗОШ №7 Бахмутської міської 
ради, вчитель історії 



15. Виховання молоді на основі козацької педагогіки (з 

досвіду дитячо-юнацької організації «Школа джур» м. 

Бахмут) 
Єрмолаєнко С.В., вчитель історії Бахмутської ЗОШ 

№1 Бахмутської міської ради, керівник Бахмутської міської 
дитячо-юнацької організації «Школа джур» 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


	3. Пріоритетні напрями розбудови національної музейної мережі на сучасному етапі розвитку музейної справи в Україні

