
Інформацiйний лист 

Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 

Міжнародної наукової конференції «Культурна 

спадщина пограниччя» 

 

 
 

 

 
 

Тематичні напрямки конференції (секції): 

 Пограниччя в історичній ретроспективі: 
методологія,історіософія, краєзнавство; 

 Мистецький та літературний спадок 

Пограниччя; 
 Особистість Пограниччя: психологічні, 

філософські та культурологічні аспекти; 

 Туризм і розвиток  Пограниччя. 

 
 

 

 
 

 

Робочі мови конференції:  

УКРАЇНСЬКА, ПОЛЬСЬКА, АНГЛІЙСЬКА 

 

 

 

До участі у конференції запрошуються 

науковці, науково-педагогічні працівники, 

докторанти, студенти, фахівці туристичної сфери 

та краєзнавчо-історичної справи. 

Доктори наук у разі публікації одноосібних 

матеріалів організаційного внеску не сплачують. 
 

Для участі у роботі конференції прохання 

надсилати: анкету учасника (зразок додається); 
копію квитанції про сплату організаційного внеску; 

статті.  

Назви файлів: Пограниччя_стаття, 

Пограниччя_анкета, Пограниччя_квитанція. 
 

Теми тез доповідей подавати до 1 травня 2018 

року. 

Матеріали подавати до 1 червня 2018 року на 

електронну адресу: ktk@pu.if.ua 
Протягом 3-х днів на Вашу електрону адресу 

прийде повідомлення про рішення оргкомітету. 

Статті, які не відповідають вимогам, надіслані 
без грошового переказу або надіслані пізніше 

вказаного терміну, не розглядатимуться. 

Відповідальність за достовірність фактів, цитат, 

власних імен, географічних назв, підприємств, 
організацій установ та іншої інформації несуть 

автори тез доповідей. Отримані публікації будуть 

перевірені на наявність плагіату. 

Матеріали конференції будуть опубліковані у 

науковому виданні «Карпатський край: наукові 

студії з історії, культури, туризму», яке входить до 

переліку фахових видань за спеціальністю історія. 

Вартість публікації 20 грн. за одну сторінку 

друкованого тексту;  

Вартість додаткового примірника становить140 

грн. 

Пересилання здійснюється Новою поштою – 

автор сплачує доставку сам при отриманні у 

відділенні. 

Одночасно зі статтею, просимо переказати 

кошти. Кошти слід надсилати грошовим переказом 

через будь-який банк Вашого міста за реквізитами: 

76018, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 201 

б,Факультет туризму ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя 

Стефаника», кафедра туризознавства і 
краєзнавства (Філюк Світлана Михайлівна).  

Призначення платежу: за участь у конференції 

(обов’язково вказати прізвище). 
 

Вимоги до оформлення статей чи тез: 

1. Стаття не повинна перевищувати 15 сторінок 

друкованого тексту на листках формату А4, 

набраного у редакторі MS Word. 
2. Поля: верхнє, нижнє, праве, ліве – 1,8 см; 

Гарнітура: Times New Roman, кегль (розмір) 

11, міжрядковий інтервал 1,0, абзацний 

відступ – 0,5 см.  
3. Формули, таблиці, рисунки виконуються за 

допомогою спеціальних редакторів MS 

Office. 
4. Зразок оформлення статей чи тез доповіді: 
 

УДК 

РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ 

ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ НА ТЕРИТОРІЇ 

КАРПАТСЬКОГОЄВРОРЕГІОНУ 

В.С.Великочий 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника» 
 

Резюме укр. (120-150 слів), анг. (225-250 слів) та 

рос. (аналогічна до укр.) мовами: П.І.Б. АВТОРІВ, 

НАЗВА СТАТТІ, текст, ключові слова 

[текст матеріалів] 

Заголовки структурних частин (Постановка 

проблеми. Мета роботи. Аналіз публікацій і 

досліджень. Результати досліджень. Висновки). 

Література (література та джерела) 

Оформлення бібліографії згідно вимог ДСТУ 

8302:2015 
 

 



ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Спів-голови організаційного комітету: 

Цепенда Ігор Євгенович, ректор ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника», д. політ.н., 

професор. 

prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska, ректор 

Академії імені Якуба з Парадижу в Гожові Великопольскому, 

Республіка Польща 

 

Члени організаційного комітету: 

Реєнт О.П. д.і.н., професор, член-кореспондент Національної 

академії наук України, голова Національної спілки краєзнавців 

України. Заслужений діяч науки і техніки України. 

Великочий Володимир Степанович, декан факультету 

туризму ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника», д.і.н., професор; 

Калуцький І.Ф. д.с-г., проф. завідувач кафедри 

туризмознавства і краєзнавства факультету туризму. 

Філюк С.М. к.г.н., доц.. ч кафедри туризмознавства і 

краєзнавства факультету туризму. 

Монолатій І.С. д.п.н., професор кафедри політології 
Прикарпатський національний університет імені Василя 
Стефаника 
Інститут історії, політології і міжнародних відносин 

Чаграк Н.І. к.п.н., доцент кафедри іноземних мов та 

країнознавства факультет туризму 

Гритчук Г.В. к.псих.н., доцент кафедри іноземних мов та 

країнознавства факультет туризму 

Косило М.Ю. к.п.н., голова Правління Івано-Франківської 
обласної організації Національної Спілки Краєзнавців України, 
директор Івано-Франківського обласного державного центру 
туризму і краєзнавства учнівської молоді, Заслужений 
працівник освіти України. 

Ухто Г. doktor nauk humanistycznych, уповноважена до справ 

міжнародних Академія імені Якуба з Парадижу в Гожові 

Великопольскому, Республіка Польща 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За довідками звертатися: 

кафедра туризмознавства і краєзнавства 

к.г.н., доц. Філюк Світлана Михайлівна 

e-mail: filiuk.sm.@gmail.com;  

моб.: +380975851558. 

+380660819868 
 

 

 

 

 

АНКЕТА УЧАСНИКА 

 

П.І.Б. (повністю)________________________________ 

Країна, місто ___________________________________ 

Назва ВНЗ, група _______________________________ 

Тел.___________________________________________ 

E-mail_________________________________________ 

Адреса для листування___________________________ 

Назва доповіді__________________________________ 

Назва секції____________________________________ 

Необхідність отримання збірника тез (так/ні) ________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сподіваємось на Вашу  

участь у конференції 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНА СПІЛКА КРАЄЗНАВЦІВ 

УКРАЇНИ 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА 

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

АКАДЕМІЯ ІМЕНІ ЯКУБА З ПАРАДИЖУ 

(М. ГОЖУВ-ВЕЛИКОПОЛЬСЬКИЙ 

РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА) 

ДВНЗ «ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ 

СТЕФАНИКА» 

Івано-Франківська обласна організація 

національної спілки краєзнавців України  

Факультет туризму 

Заклад польської мови Гуманістичного виділу 

Українознавчий академічний центр  

 

 

Міжнародна наукова  

конференція 

 

«Культурна спадщина пограниччя» 

 
 
 
 
 

21-22 вересня 2018 року 

Івано-Франківськ 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%94%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%86%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%94%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%86%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8

	В.С.Великочий

