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Шановні колеги! 
 

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній 
конференції «Музей як невід’ємна складова відкритого 
соціокультурного середовища», яка відбудеться 14 – 15 травня 2020 
року в рамках святкування 40-річчя Музею мистецтв Прикарпаття. 
 

Для обговорення на конференції пропонується наступна 
тематика: 

1. Історія становлення та розвитку Музею мистецтв Прикарпаття. 
2. Музей у контексті нерозривного єднання минулого, сучасного, 

майбутнього: теорія і практика. Методи творчого освоєння 
музейного простору. 

3. Нові концептуальні підходи виставкової та експозиційної діяльності 
музеїв, шляхи реалізації інноваційних проектів. 

4. Здобутки у наукових дослідженнях, атрибутуванні, реставрації 
творів українського та світового мистецтва у музейних збірках.  

 
Офіційна мова конференції – українська. 

 
Для участі у роботі конференції необхідно до 31 січня 2020 року 

надіслати заявку і матеріали доповіді на електронну адресу музею: 
artmuseum_if@ukr.net. 

 
Планується видання збірника матеріалів конференції. Організаційний 

внесок учасника – 85 грн.  
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Заявка 
на участь у роботі 

Всеукраїнської наукової-практичної конференції 
«Музей як невід’ємна складова відкритого соціокультурного 

середовища» 

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

Місце роботи (без абревіатур)  

Посада  

Науковий ступінь, вчене 
звання  

Поштова адреса (з індексом)  

Контактні телефони (з 
кодом)  

Електронна пошта 
(обов’язково)  

Тема доповіді  

 
Правила оформлення матеріалів доповіді 

1) Загальний обсяг доповіді не повинен перевищувати 8 сторінок тексту 
формату А4, набраного в редакторі Word, шрифт Times New Roman, 14 
кегель, міжрядковий інтервал 1,5, вирівнювання тексту – по ширині. Поля 
сторінок: ліве – 2,5 см, праве, верхнє і нижнє – по 2 см. 

2) Відомості про автора (авторів) вказуються праворуч (вирівнювання по 
правому краю) над назвою доповіді: ім’я і прізвище (виділяються 
жирним), нижче – посада і місце роботи (назва установи – у родовому 
відмінку), нижче – науковий ступінь, вчене звання. 

3) Назва доповіді подається після відомостей про автора через один 
пропущений рядок посередині (вирівнювання тексту по центру), шрифт 
Times New Roman, 16 кегель, жирний.  

4) Після назви через один пропущений рядок подається текст доповіді. 
5) Після основного тексту подається список використаних джерел і 

літератури в алфавітному порядку згідно стандартів бібліографічного 
опису (пронумерований список, вирівнювання по ширині, шрифт Times 
New Roman, 12 кегель); від основного тексту його слід відділити словами 
«Джерела та література». 

6) Посилання на цитовані джерела та літературу подавати у тексті в 
квадратних дужках арабськими цифрами, наприклад: [1, с.15], з яких 
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перша цифра позначає позицію джерела у списку літератури, а друга − 
номер сторінки. 

7) Ілюстрації (не більше трьох) повинні бути вставлені в текст (обтікання 
текстом) і підписані (шрифт Times New Roman, 12 кегель, курсив).  

8) Файли іменувати прізвищем автора (наприклад: «Маник Заявка», «Маник 
Доповідь»).  

 
Оргкомітет конференції залишає за собою право не друкувати доповіді, які 

не відповідають тематиці конференції чи вимогам оформлення матеріалів. Про 
внесення доповіді до програми конференції оргкомітет повідомить учасника 
електронною поштою.    

Думки авторів можуть не збігатися з позицією оргкомітету конференції. 
Доповіді не рецензуються і друкуються в авторській редакції. Відповідальність 
за достовірність наведених фактів, посилання на джерела, повноту висвітлення 
досліджуваних тем, а також за порушення авторських прав несуть виключно 
автори публікацій.  
 

Витрати на проїзд, проживання та харчування учасників конференції 
здійснюються за кошти самих учасників або організацій, які їх відряджають. 
 
 
Контактна особа: Тетяна Маник, учений секретар – тел. 0969199700, 
artmuseum_if@ukr.net. 
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