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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
 

Княжа династія Вишневецьких залишила вагомий слід в історії декількох сьогодні 
незалежних держав. Численні представники роду стояли біля керма багатьох 
історичних процесів, що мали місце на значних просторах «Старої Європи».  

«Епоха Вишневецьких» залишила немало і матеріальних пам'яток, які сьогодні 
потребують детального вивчення та збереження. Величезна спадщина роду, в її 

матеріальному та духовному вимірах сьогодні немає кордонів та є світовим 
культурним надбанням. 

  
Якщо Ваші дослідження будь-яким чином пов’язані  

з діяльністю роду князів Вишневецьких, 
запрошуємо вас взяти участь у роботі першої міжнародної 

 науково-практичної конференції  
 

«Князі Вишневецькі. Спадщина роду» 
 

Дата і місце проведення конференції  15 жовтня 2021 р. 
 

Національний заповідник «Замки Тернопілля» 
вул. Замкова 5, смт. Вишнівець  

Кременецький район, Тернопільська область, Україна 
 

Тематичні напрями роботи конференції: 
o князі Вишневецькі та їх місце в історії України та Східної Європи; 
o культурно-освітня діяльність князів Вишневецьких; 
o будівнича та господарська діяльність князів Вишневецьких; 
o князі Вишневецькі та їх роль у фундації і розвитку поселень в Україні та за 

кордоном; 
o     Дмитро Вишневецький – провідник українського козацтва; 
o світ загалу та елітарна культура XVI – XVIII cт.; 
o проблеми музеєфікації збережених об’єктів культурної спадщини залишеної 

князями Вишневецькими; 
o інноваційні проекти в контексті збереження та популяризації пам'яток  

культурної спадщини залишеної князями Вишневецькими. 
 



Захід має стати початком комплексного процесу з дослідження та 
популяризації спадщини роду князів Вишневецьких. Виступити можна з коротким 
повідомленням, розповіддю про свій науковий доробок чи сферу інтересів або ж 
науковою публікацією. 

 
Форма участі: очна та включення он-лайн. 
 
Мови конференції: українська, англійська, польська. 
 
За підсумками роботи науково-практичної конференції планується створення 

міжнародної мережі науковців, що займаються дослідженням діяльності династії 
князів Вишневецьких. 

 
Для участі у конференції просимо надіслати заявку до 1 серпня 2021 р. та 

матеріали до 1 вересня 2021 р. із врахуванням наступних вимог: 
 

Обов’язковою умовою публікації статті є наявність наступних елементів: 
постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи 
практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв’язання даної проблеми, виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми; формулювання мети та завдань дослідження; виклад основного 
матеріалу; висновки і перспективи подальших розвідок у даному напрямі.   

 
 

Вимоги до оформлення матеріалів: 
 

Обсяг матеріалів – до 8 сторінок 
 
Вимоги до оформлення тексту: 
текстовий редактор – Microsoft Word  
шрифт – Times New Roman 
розмір шрифту –  12  
міжрядковий інтервал – 1 
абзацні відступи – 1,25 (автоматично без використання пробілів і табуляції) 
вирівнювання – по ширині 
розміри всіх полів – 2 см 
формат сторінки – А4 
формат файлу –  .doc, .docx 
 
 
 
 
 
 



Статтю оформити наступним чином: 
Праворуч – ім’я та прізвище автора, під ним – назва населеного пункту. 
Через один рядок, по центру, великими літерами – НАЗВА СТАТТІ. 
Під назвою статті через один рядок – анотація (250–300 знаків) та ключові слова (5–
7 слів). 
 
ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ: 

Мар’яна Мавдюк  
смт. Вишнівець 

 
ВИШНІВЕЦЬКИЙ ПАЛАЦ ЯК ПАМ’ЯТКА НАЦІОНАЛЬНОГО 

ЗАПОВІДНИКА «ЗАМКИ ТЕРНОПІЛЛЯ»  
 

Анотація: У статті висвітлюється історія Вишнівецького палацово-
паркового ансамблю – пам’ятки архітектури національного значення XІV-XIX ст. 
Розкривається його історико-культурний потенціал, аналізується сучасний стан 
та перспективи щодо використання для потреб туристичної та екскурсійної 
діяльності. 

Ключові слова: Вишнівецький палац, архітектурна пам’ятка,  Національний 
заповідник, Дзеркальна зала, експозиція. 
 
Посилання на джерела та літературу подавати в квадратних дужках [5, c. 56], де 
перша цифра – номер джерела в списку, друга – сторінка (сторінки) або аркуш 
(аркуші). Список використаної літератури оформити під заголовком «Джерела та 
література» в алфавітному порядку за вимогами державних стандартів. 
 
Графічні матеріали (карти, схеми, фотографії, графіки, діаграми, інші ілюстрації) 
надсилати окремим файлом у форматі .tiff або .jpeg. Посилання на ілюстрації 
оформити наступним чином: (рис. 1). Назви файлів позначати: Рис. 1, Рис. 2,… 
Окремим файлом подати підписи до ілюстрацій. 
 
Файли назвати за прізвищем автора (наприклад: Шевченко стаття, Шевченко 
заявка). У темі листа вказати – «Матеріали конференції 20 серпня». 
 
Заявку з відомостями про автора подати окремим файлом. У заявці вказати:  

• Прізвище, ім’я, по-батькові (повністю); 
• Науковий ступінь, учене звання; 
• Місце роботи, посада; 
• Адреса для листування, телефон (роб., моб.), електронна пошта; 
• Тема доповіді; 
• Назва конференції, на яку подаються матеріали; 
• Необхідність використання аудіовізуальних засобів; 
• Необхідність бронювання місця для проживання; 
• Необхідність надсилання запрошення для участі в конференції. 

 



За зміст статті, достовірність фактів, цитат, дат тощо, відповідальним є автор. 
 

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти доповіді, які не відповідають 
вимогам та тематиці конференції. 

  
До кінця року передбачається видання наукового збірника матеріалів конференції 
Наукові записки Національного заповідника «Замки Тернопілля», 
матеріали також будуть опубліковані на офіційному сайті НЗ «Замки Тернопілля»  
https://www.zamky.te.ua 

 
Можлива участь у роботі конференції без публікації матеріалів – за заявленою 

темою доповіді чи повідомлення. 
 

Запрошення на конференцію буде надіслано додатково. 
 

Проїзд, проживання та харчування за рахунок сторони, що відряджає, або за 
власний рахунок учасників конференції. 
 

Адреса оргкомітету: 
Національний заповідник «Замки Тернопілля» 
47313, вул. Замкова, 5, смт Вишнівець, Кременецький р-н, Тернопільська обл. 
e-mail: vyshnevets_palac@ukr.net 
 
Контактні особи:   

Кибалюк Микола (097) 0526515 
Мавдюк Мар’яна (096) 5525797 

 


