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ШАНОВНІ ПАНІ ТА ПАНОВЕ! 

Запрошуємо Вас узяти участь у роботі  

Міжнародної науково-практичної конференції 

«Родини в суспільному і національно-культурному просторі України і світу:  

історія та сучасність» 

(до 170-річчя від дня народження 

українського етнографа Володимира Шухевича) 

 

Конференція відбудеться 29 червня 2019 р.  

в с. Тишківці Городенківського району Івано-Франківської обл.  

у рамках Форуму українських родин 

 (28–30 червня 2019 р.) 

 

Напрями роботи конференції: 
 

– Українські родини в культурному і духовному житті та історичній 

пам’яті; 

– Роль українських родин у збереженні національної ідентичності та 

боротьби за українську державність; 

– Сім’я і родина: культурно-освітні традиції виховання; 

– Вшанування родин: меморіально-пам’яткознавчий вимір; 

– Українські родини і державна політика національної пам’яті; 

– Генеалогічне дерево: здобутки, проблеми і перспективи дослідження 

українських родин. 



До участі в конференції запрошуються: науковці, краєзнавці, громадські 

діячі, студенти, працівники освіти і культури, представники органів державної 

влади і місцевого самоврядування. 

Проїзд і проживання учасників за власний кошт. 

 

Офіційні мови конференції: українська, англійська. 

 

Для участі в конференції запрошуємо 

надіслати до 01 червня 2019 р. заявку на участь із темою виступу та короткою 

анотацією (до 0,5 стор.) на адресу оргкомітету. Просимо надати таку інформацію: 

 ім’я, по батькові, прізвище автора/авторів; 

 науковий ступінь, посада; 

 місце роботи: назва установи, населений пункт, країна; 

 контактна адреса (в тому числі e-mail), телефон; 

надіслати на e-mail: ifkm@i.ua; ifoblnsku@ukr.net до 29 червня 2019 р. текст 

матеріалів, оформлений за відповідними вимогами (вимоги до оформлення 

додаються). За результатами конференції планується видання збірника матеріалів. 

Файли повинні бути підписані українською мовою відповідно до прізвища 

та ініціалів учасника конференції і містити в другій частині вид матеріалу 

(наприклад: Петренко А.Б._заявка; Петренко А.Б._стаття; Петренко А.Б._дані про 

автора). Редакція залишає за собою право на наукове, літературне і технічне 

редагування статей учасників конференції. 

Контактні особи Оргкомітету:  

Коретчук Ярослав Володарович – 0508135186 

Королько Андрій Зіновійович – 0967452643 

Косило Михайло Юрійович – 0677278464  

Райківський Ігор Ярославович – 0969205985  

Штиркало Ярослав Євгенович – 0971571960 

З повагою, Оргкомітет конференції.  

mailto:ifoblnsku@ukr.net


Вимоги до оформлення статті: 

 обсяг – до 12 сторінок  

 формат – А4  

 орієнтація книжкова  

 відстань між рядками – 1,5 інтервали  

 кегль – 14 (стаття) 

 кегль – 10 (бібліографічний опис) 

 гарнітура – Times New Roman  

 поля: ліворуч – 2 см, угорі, внизу – 2 см, праворуч – 1,5 см;  

 абзацний відступ – 1,25 см  

 вирівнювання по ширині  

 бібліографія подається наприкінці статті в алфавітному порядку під 

заголовком Джерела та література 

 іншомовна бібліографія подається в алфавітному порядку після 

україномовної  

 у кінці статті подається ім’я, прізвище автора, назву статті, анотацію (3–

4 речення) та ключові слова англійською мовою. 

 покликання у тексті статті зазначаються у квадратних дужках; перша цифра 

– порядок джерела посилання в списку «Джерел та літератури», друга 

цифра – номер сторінки перед яким подається скорочення (зразок: [12, 

с. 35]). 

Структура статті: 

 

 УДК 

 ім’я та прізвище автора (авторів)  

 назва статті 

 анотація до статті (3–4 речення) 

 ключові слова  

 для статей іноземною мовою зробити розширену анотацію українською 

мовою  

 покликання у тексті статті зазначаються у квадратних дужках  

 у тексті: лапки такої форми « », тире такої форми  –   !!! (не плутати тире і 

дефіс – і -) 

 

Відповідальність за поданий матеріал у статтях несуть автори. 

 

Оргкомітет конференції 



ЗАЯВКА 

на участь у Міжнародній науково-практичній конференції  

«Родини в суспільному і національно-культурному просторі 

України і світу: історія та сучасність» 

(с. Тишківці Городенківського району Івано-Франківської обл., 

29 червня 2019 р.) 

у рамках Форуму українських родин (28–30 червня 2019 р.) 

  

Прізвище, ім’я, по батькові   

Місце роботи   

Посада/статус   

Назва доповіді   

Тези доповіді (до 250 слів)   

Домашня адреса   

Поштова адреса   

E-mail 

Контактні телефони 

Факс 

  

Необхідні технічні засоби для 

читання доповіді 
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