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    20 травня 2019 року Івано-Франківський краєзнавчий музей проводитиме науково-теоретичну  
конференцію «ТРАДИЦІЙНА КУЛЬТУРА ПРИКАРПАТТЯ В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРНОЇ 
ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ». 

 
                     Для обговорення на конференції пропонується тематика: 
 
1. Сучасний стан, проблеми збереження, популяризація традиційної культури на Прикарпатті. 
2. Етнографія Прикарпаття в історико-краєзнавчих дослідженнях. 
3. Пам’ятки історії та культури краю. 
4. Музейна справа на Прикарпатті: тенденції розвитку та перспективи. 
5. Туристично-краєзнавчий потенціал Івано-Франківщини. 
 
                    Запрошуємо Вас взяти участь у роботі конференції 
1. Робоча мова – українська 
2. Подання матеріалу: стаття подається на електронну пошту окремим файлом, назва якого 

повинна містити прізвище автора. Окремим файлом до статті додаються відомості про автора: 
вчений ступінь, місце та посаду роботи, адресу місця роботи та номер контактного телефону і 
електронну пошту.  

3. Поля: зліва – 3 см., справа – 1,5 см., зверху – 2 см., знизу – 2 см. 
4. Обсяг роботи: доповідь – 8-10 стор., повідомлення – 4-5 стор. 
Набраного у редакторі Microsoft Word (Word 2007 і пізніші версії), шрифт -  Times New 

Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1.5, абзац – 1.25. 
5. Вимоги до оформлення тексту: 
5.1.  Анотація мовою статті та англійською (3-4 речення).  
5.2.  Ключові слова подаються українською мовою (5-8 слів). 
5.3.  Текст статті друкується відповідно до вимог п. 4 цього запрошення. Зліва у верхньому 

куті вказується УДК, нижче, з права, курсивом друкується ім’я та прізвище автора. Нижче через 
рядок по центру великими літерами друкується назва статті. Обсяг статті має складати від 0,5 до 
1,5 др. арк. (20 000 – 60 000 символів з пробілами). Повідомлення не повинні перевищувати 0,5 
др. арк. 

5.4. Оформлення списку «Джерела та література» за вимогами бібліографічного опису. 
5.5. Посилання у тексті на джерела та літературу робити у квадратних дужках [1, с. 12]). 
 
 Просимо Вас до 22 квітня 2019 р. подати заявку на участь у роботі конференції (форма 

додається) за адресою: 76018, Івано-Франківський краєзнавчий музей, вул.. Галицька, 4а, 
тел./факс (0342)75-23-44, електронна  пошта: ifkm@i.ua. 

Рукопис, повернений автору на доопрацювання, належать у виправленому вигляді повернути 
редколегії у визначений час. У випадку не дотримання викладених вимог редколегія залишає за 
собою право відхиляти подані матеріали.  

 
                                   Контакти оргкомітету: 

1. Беднарчик Галина Михайлівна, заступник директора Івано-Франківського краєзнавчого 
музею, тел./факс (0342)75-23-44. 

2. Кравець Ганна Петрівна, вчений секретар Івано-Франківського краєзнавчого музею, 
моб.тел. - 0958962690. 
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ЗАЯВКА 

 
на участь у роботі науково-теоретичної конференції 

 
 «ТРАДИЦІЙНА КУЛЬТУРА ПРИКАРПАТТЯ В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРНОЇ 
ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ». 

 
 

Прізвище, ім’я, по-батькові 
 

 

Науковий ступінь 
 

 

Вчене звання 
 

 

Установа 
 

 

Посада 
 

 

Тема виступу 
 

 

Форма участі: 
Доповідь, повідомлення 
 

 

Поштова адреса (куди надсилати 
матеріали конференції 
 

 

Е-mail, телефон 
 

 

Дата заповнення 
 

 

 
 
 
 
 
                                          


