
Волинська обласна рада 

Волинська обласна державна адміністрація  

Генеральне Консульство Республіки Польща у Луцьку  

Почесне Консульство Литовської Республіки у Волинській області 

Волинський краєзнавчий музей 

Волинський національний університет імені Лесі Українки  

Луцький національний технічний університет 

Волинська обласна організація Національної спілки краєзнавців України 

 

під патронатом народного депутата України 

Ірини Констанкевич 

 

проводять 29–30 жовтня 2021 року 

Міжнародну наукову конференцію 

«Олика в європейській історії:  

відтворення історико-архітектурної спадщини» 
 

Напрямки роботи конференції: 

- Олика у соціокультурному просторі Центрально-Східної Європи; 

- Олицький замок-резиденція; 

- Князівський рід та ординації Радзивілів; 

- Джерелознавчі та історіографічні дослідження пам’яток історико-культурної 

спадщини Олики; 

- Проблеми охорони та збереження історико-архітектурних пам’яток Олики; 

- Музеєфікація історико-архітектурних пам’яток Олики; 

- Використання історико-культурних пам’яток Олики у контексті розвитку 

вітчизняного і міжнародного туризму; 

- «Обласна програма відродження історико-архітектурної спадщини смт. Олика 

Волинської області на 2019–2024 роки»: співпраця органів влади та громад. 

 

Мова конференції: українська, польська, білоруська, англійська. 

 

Проведення конференції передбачається в офлайн/онлайн форматі. 

Для участі в конференції просимо надіслати до 15 вересня 2021 року заявку 

(форма додається) та анотацію доповіді українською мовою (обсяг 200–250 знаків) 

(одним файлом).  
 

Планується видання наукового збірника матеріалів конференції. Статті 

приймаються до друку до 15 листопада 2021 року з урахуванням наступних вимог: 

 

1. Рукопис потрібно надсилати в електронному варіанті у форматі .doc або 

.docx, редактор Microsoft Word. Назва папки з файлами має відповідати прізвищу 

автора (до прикладу, Куцик). Текст публікації до 12 сторінок формату А4. 

2. Послідовність структурних елементів статті: ліворуч – УДК (кегль 12), у 

наступному рядку праворуч – ім’я та прізвище автора (напівжирний шрифт, 

курсивом, кегль 14). Через рядок – назва статті (великими літерами, напівжирний 
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шрифт, кегль 14). Після назви статті через один рядок потрібно подати анотацію 

українською (200–250 знаків ) та англійською (400–450 знаків) мовами та ключові 

слова (5–6 слів чи словосполучень) українською та англійською мовами (кегль 12). 

Через рядок – основний текст, через рядок після основного тексту – покликання 

(кегль 12). 

3. Вимоги до набору статті: основний текст друкувати через 1,5 інтервалу 14 

кеглем, шрифт – Times New Roman. 

4. Покликання оформляти в кінці тексту, дотримуючись вимог 

ДСТУ 8302:2015. 

5. Ілюстрації подавати в електронному варіанті (фото у форматі TIF або JPEG 

(300 dpi) в окремій папці з файлом з підписами до них (нумерація та підписи 

фотографій обов’язкові). 

 

Оргкомітет залишає за собою право на відбір матеріалів для друку.  

Автори відповідають за достовірність інформації та цитування, подані в 

публікаціях.  

Заявки та статті надсилати на електронну адресу: 

E-mail: volmus@ukr.net  

Телефон для довідок:  

(0332) 24-56-19; 095-687-45-44 – Євгенія Іванівна Ковальчук;  

067-274-41-20 – Оксана Миколаївна Карліна; 

095-785–24-81 – Олена Андріївна Бірюліна. 

 

 

 

Додаток 

Заявка 

до участі у Міжнародній науковій конференції 

«Олика в європейській історії:  

відтворення історико-архітектурної спадщини» 

 

1 Прізвище, ім’я, по-батькові 

(повністю)  

 

 

2 Вчене звання, 

науковий ступінь 

 

 

3 Місце роботи (повна назва),  

посада  

 

 

4 Назва статті 

 

 

 

5 Анотація 

 

 

6 Поштова адреса  

 

 

 

7 Електронна адреса,  

контактний телефон 

 

 

 

http://freemail.ukr.net/q/sendmsg?compose&amp;To=volmus%40ukr.net

