
Управління культури Волинської облдержадміністрації 

Центр дослідів Волині 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 

Волинський краєзнавчий музей 

Колодяжненський літературно-меморіальний музей Лесі Українки 

Державний архів Волинської області 

Волинська обласна організація Національної спілки краєзнавців України 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

До 150-річчя від дня народження відомого українського  

письменника, педагога, державного і громадського діяча  

Модеста Левицького (1866-1932) 

планується у жовтні-листопаді 2016 року проведення в м. Луцьку  

Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції 

«Модест Левицький в історії України і Волині та проблеми 

формування інтелектуальної еліти». 

 

Теми для обговорення: 

1. Вплив Модеста Левицького на формування національної 

інтелектуальної еліти. 

2. Життя і діяльність Модеста Левицького. 

3. Модест Левицький - державний діяч. 

4. Педагогічна та літературна спадщина Модеста Левицького. 

5. Ім’я Модеста Левицького в медицині. 

6. Волинський період життя Модеста Левицького і стосунки з 

родиною Косачів. 

7. Модест Левицький у спогадах сучасників та історіографії. 

8. Вплив педагогічних ідей і літературних поглядів Модеста 

Левицького на сучасність. 

 

Умови участі в конференції 

Заявки на участь (форму див. далі) та тексти доповідей просимо 

надсилати прикріпленими файлами на електронну пошту Оргкомітету 

anatoliysylyuk@ukr.net, volkrmus@lt.ukrtel.net до 10 жовтня 2016 року, в 

повідомленні вказати тему «Конференція-2016». Назву файлів потрібно 

оформити наступним чином: прізвище автора, тип файлу (заявка, текст 

доповіді), наприклад: Петров_заявка; Петров_стаття. 
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 Обсяг доповідей, спогадів та неопублікований документів до 6-12 

стор. в редакторі Word, шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 12, 

інтервал – одинарний. Ілюстрації до матеріалів – у форматі TIFF або JPEG.  

 На першій сторінці подається така інформація: прізвище, ім’я, по-

батькові автора (у правому кутку), науковий ступінь, вчене звання автора, 

посада, назва установи, в якій він працює, його електронна адреса. 

 Посилання на цитовані видання наводяться у квадратних дужках, де 

зазначається порядковий номер видання у списку літератури та, після коми, 

номер сторінки, наприклад: [3, с. 165]; список використаної літератури 

укладається в абетковому порядку і розміщується безпосередньо після 

тексту. 

 Текст тез повинен бути змістовним, науково оригінальним та 

відповідати граматично-стилістичним стандартам. 

 

 

Надіслані матеріали передбачається опублікувати в науковому збірнику 

матеріалів конференції.  

Проїзд за рахунок учасників.  

 

 

Заявку та тексти доповідей просимо надсилати не пізніше зазначених 

термінів на e-mаіl: anatoliysylyuk@ukr.net, volkrmus@lt.ukrtel.net. 

 

 

 

Всеукраїнська наукова конференція відбудеться у Волинському 

краєзнавчому музеї (м. Луцьк, вул. Шопена, 20). 

 

Адреса Оргкомітету: 43005, м. Луцьк, вул. Шопена, 20, Волинський 

краєзнавчий музей; тел. (033) 224-91-25, 0977914725 (Анатолій Силюк).  
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 ЗАЯВКА 

на участь у роботі Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої 

конференції 

«Модест Левицький в історії України і Волині та проблеми 

формування інтелектуальної еліти». 

 

 

 

Прізвище 

___________________________________________________________ 

Ім’я та по батькові 

__________________________________________________ 

Місце роботи 

________________________________________________________ 

Посада________________________________________________________

______ 

Науковий ступінь 

___________________________________________________ 

Вчене звання 

________________________________________________________ 

Коло наукових 

інтересів______________________________________________ 

Адреса 

_____________________________________________________________ 

Телефон 

____________________________________________________________ 

E-

mail_______________________________________________________________ 

Назва 

виступу_______________________________________________________ 

 

 


