
Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ 

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

 

Запрошуємо вас узяти участь  

у Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Мистецька спадщина в музеях України: збірки, артефакти, 

персоналії», 

присвяченій 155-літтю від дня народження митрополита Андрея 

Шептицького, засновника Національного музею у Львові. 

 

Метою проведення конференції є обговорення та пошук розв’язання 

актуальних проблем сучасного музею, обмін досвідом і публікація результатів 

наукових досліджень. 

Роботу конференції буде організовано в межах таких тематичних 

панелей: 

 

1. Музеї України в сучасному культуротворчому процесі: нові наукові 

дослідження, комплектування, каталогізація, збереження, реставрація та 

популяризація збірок; 

2. Інноваційні практики музеїв: мультимедійні технології, менеджмент і 

маркетинг; грантові програми, нові тенденції в організації музейних експозицій 

та в культурно-освітній діяльності; 

3. Роль визначних особистостей у формуванні музейних збірок. 

 

 

Конференція відбудеться 

30–31 жовтня 2020 року у м. Львові 



 

Місце проведення: Національний музей у Львові ім. Андрея Шептицького 

(просп. Свободи, 20). 

Форма участі – очна. 

Робоча мова конференції – українська. 

Доповіді – до 15 хвилин. Для ілюстрації доповіді буде можливість 

скористатися мультимедійним проєктором. 

 

Для участі в роботі конференції треба до 31 травня 2020 року надіслати 

заявку (додаток 1) і анотацію (до 200 слів) доповіді на електронну адресу: 

azabytivska@gmail.com; тел. 38(032)-235-88-63, 067-792-26-01 Ангеліна 

Забитівська, вчений секретар НМЛ ім. Андрея Шептицького. 

Запрошення буде відіслано учасникам на електронну пошту до 

1 липня 2020 року. 

Заплановано видання збірника матеріалів конференції у 2021 році. 

Текстовий та електронний варіанти доповідей треба подати в день 

реєстрації учасників конференції. Уже опублікованих матеріалів до друку 

не братимемо. 

Редакційна колегія залишає за собою право відбору та редагування 

матеріалів. Рецензій на рукописи не надаємо. Подання матеріалів передбачає 

згоду автора на публікацію у збірнику конференції та в електронній версії на 

сайті музею. 

Організаційний внесок учасника становить 150 грн і включає видатки на 

проведення конференції та на видання збірника матеріалів, без урахування 

вартості пересилання збірника. 

Доїзд і проживання – за рахунок сторони, що відряджає. 

 

Вимоги до оформлення статті 

1. Загальний обсяг статті не має перевищувати 12 сторінок тексту 

формату А4. Текст повинен бути надрукований у текстовому редакторі MS 

mailto:azabytivska@gmail.com


Word без переносів, шрифт Times New Roman, 14 кегель, міжрядковий інтервал 

1,5. Поля: ліве – 2,5 см, праве, верхнє і нижнє – по 1,5 см. 

2. Ім’я (звичайним кеглем) та прізвище (через CapsLock) автора (авторів) 

треба вказати в першому рядку праворуч. 

3. У другому рядку, після імені та прізвища автора (авторів) і перед 

заголовком статті, в лівому куті потрібно вказати УДК (універсальний 

десятинний класифікатор) статті. 

4. Після назви статті просимо дати анотацію (англійською мовою). 

Середній обсяг анотації – не менше 500 знаків, ключові слова – 5–8. 

5. Бібліографічні відомості треба подавати наприкінці статті у вигляді 

списку літератури за абеткою (спершу джерела, надруковані кирилицею, тоді – 

латиницею, потім – посилання на інтернет-ресурси). Прізвище та ініціали 

автора слід писати курсивом, усі інші позиції бібліографічного опису – 

звичайним шрифтом (пряме накреслення). Обов’язково потрібно вказати 

вихідні дані (місце видання, видавництво, рік випуску) та відомості про обсяг 

(кількість сторінок книги чи сторінки статті, якщо це посилання на колективне 

видання чи періодику). Замість знака «крапка й тире», який розділяє зони 

бібліографічного опису, застосовуємо знак «крапка». 

6. Ілюстрації треба долучити окремими файлами у форматах JPG, TIF 

(роздільна здатність – 300 dpi в реальному розмірі), а підписи до зображень 

подати списком в окремому файлі, де номер зображення відповідає назві файлу, 

що містить це зображення. 

 

Оргкомітет 

 

 

 

 

 



Додаток  

 

Заявка 
на участь у роботі 

Всеукраїнській науково-практичної конференції 
«Мистецька спадщина в  музеях України: збірки, артефакти, персоналії», 

присвяченій 155-літтю від дня народження митрополита Андрея 
Шептицького – засновника Національного музею у Львові 

30–31 жовтня 2020 року 
 

Прізвище, ім’я   

Місце роботи (без 
абревіатури) 

 

Посада  

Науковий ступінь, вчене 
звання 

 

Поштова адреса  

Контактні телефони   

Електронна пошта 
 

 

Тема доповіді  


