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Шановні колеги!

31 травня 2021 року 
у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї 

відбудеться Всеукраїнська науково-краєзнавча конференція

 «Володимир Гнатюк та сучасний краєзнавчий простір»
(до 150-річчя від народження вченого) 

       

Передбачається робота за темами:
 знаковість постаті Володимира Гнатюка у світовій науці та культурі;
 фольклорні зацікавлення та напрацювання Володимира Гнатюка;
 фольклорні дослідження сьогодення;
 етнографічний аспект наукової діяльності Володимира Гнатюка;
 етнографічні експедиції, колекції сучасності;
 музейні засоби пропагування непересічності таланту Володимира Гнатюка.

 Офіційна мови конференції – українська. 

Для  участі  у  Всеукраїнській  науково-краєзнавчій  конференції  просимо  надіслати
заявку  та  текст  доповіді  (виступу,  повідомлення)  до  25.05.2021 року  із  врахуванням
наступних вимог: 

1. Обсяг  –  3-5  сторінок  тексту  (шрифт  Times New Roman,  14  кегль,  міжрядний
інтервал 1,5, абзацний відступ 1 см, вирівнювання за шириною. Поля: зліва – 3 см, справа
– 1,5 см, зверху – 2 см, знизу – 2 см.) та до 5 ілюстрацій. 

2. Посилання  на  джерела  та  літературу  робити  в  тексті  у  квадратних  дужках,
наприклад  [1,  с.  12],  відповідно  до  списку  використаних  джерел  та  літератури,  що
розміщується за абеткою  наприкінці тексту. 

3. Оформлення списку літератури та джерел за вимогами бібліографічного опису
(озаглавлюється «Джерела та література», 12 кегль, інтервал – 1).

4. Ілюстрації в електронному варіанті в форматі TIF або JPEG з підписами до них.
5. Анотація мовою статті та англійською (4-5 речень). 
6. Ключові слова подаються українською та англійською мовами (5-8 слів).

Передбачається видрукування збірника.

Адреса оргкомітету:
46008, Тернопіль, Площа Героїв Євромайдану, 3
Тернопільський обласний краєзнавчий музей
е-mail: tokm-1913@ukr.net
Додаткова інформація:
Факс 524477, тел. (0352) 52-58-94,
моб. 0673542681 – Чеканова Наталія Богданівна, координатор.    



Зразок оформлення статті (тез доповіді):

УДК 
Іван Зуляк,

доктор історичних наук, професор,
Тернопільський національний педагогічний

університет імені Володимира Гнатюка
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Джерела та література
1. Зенич І. Організація виборів до всеросійських установчих зборів на Волині в 1917 р. 
Краєзнавство. 2014. № 1. С. 163–171.
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