
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І н ф о р м а ц і й н е  п о в і д о м л е н н я  №  2  
 

Міністерство освіти і науки України 

Національна академія наук України 

Львівська обласна державна адміністрація 

Івано-Франківська обласна державна адміністрація 

Львівська обласна рада 

Івано-Франківська обласна рада 

Інститут історії України НАН України 

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф.Кураса НАН України 

Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України 

Інститут народознавства НАН України 

Український інститут національної пам’яті 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 

Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного 

Навчально-науковий центр досліджень історії українського національно-визвольного руху 

імені Олександра Карпенка Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника 

 

 

проводять  

30 – 31 жовтня 2018 р. у Львові – Івано-Франківську 

Міжнародну наукову конференцію 

«Західно-Українська Народна Республіка: революція, державність, соборність. 

До 100-річчя утворення ЗУНР», 

 

17 січня 2019 р. у Києві 

урочисту Академію «Акт Злуки УНР і ЗУНР – втілення ідеї соборності й національної 

консолідації України: досвід та уроки. До 100-річчя Акту Злуки». 

 

Робота конференції планується за такими основними напрямами: 

 Західно-Українська Народна Республіка – феномен національного державотворення і 

соборності в ретроспективі вітчизняної і світової історії; 

 Культурні, етнонаціональні та етноконфесійні процеси в Західно-Українській 

Народній Республіці; 

 Соціально-економічний вимір українського державотворення; 

 Людина в добу революції: повсякденність, побут, життєві траєкторії; 
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 Західно-Українська Народна Республіка в джерелах та історіографії, історичному 

краєзнавстві, етнографії та регіоналістиці; 

 

Під час роботи конференції відбудеться презентація наукового видання “Західно-Українська 

Народна Республіка (1918 – 1923). Енциклопедія”. 

 

Для участі в конференції просимо 

надіслати до 10 вересня 2018 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 до 10 жовтня 2018 р. текст матеріалів, оформлений за відповідними вимогами.  

Матеріали конференції будуть опубліковані у видання х “Україна: культурна спадщина, 

національна свідомість, державність”, “Галичина: Всеукраїнський науковий і культурно-

просвітній краєзнавчий часопис”, які затверджені фаховими виданнями з історичних наук. 

 
Програма пленарних засідань і секцій конференцій буде сформована до 10 жовтня 2018 р. 

 

Відповідальний секретар Оргкомітету конференції: 

завідувач кафедри історіографії і джерелознавства ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника» канд. іст. наук, доц. Олександр Марущенко (конт. телефон 

(066) 176 – 25 – 25). 

Конт. телефон (0342) 59 – 61 – 12 (кафедра історіографії і джерелознавства) 

Електронна пошта для відправлення заявок та матеріалів 

clio.pu@gmail.com  

 

 

Оргкомітет конференції 

mailto:clio.pu@gmail.com
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ВИМОГИ  

ДО ФАХОВОГО ВИДАННЯ «НАУКОВИЙ І КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНІЙ 

КРАЄЗНАВЧИЙ ЧАСОПИС ГАЛИЧИНА 

 

1. Наукова стаття повинна містити такі необхідні елементи:  

– постановка проблеми у загальному вигляді та зв’язок із важливими науковими чи 

практичними завданнями;  

– аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної 

проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної 

проблеми, котрим присвячується означена стаття;  

–формулювання цілей статті (постановка завдання);  

– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 

наукових результатів;  

– висновок дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. 

2. Розташування структурних елементів статті: 

–УДК; 

–назва статті; 

–прізвище, ім’я автора (авторів), місце роботи, e-mail. 

УДК 94 (477) "1922/1929" 

ВЗАЄМИНИ УНДО ТА УСДП У СХІДНІЙ ГАЛИЧИНІ  

ПІД ПОЛЬСЬКОЮ ВЛАДОЮ (1925–1939 рр.) 

Ігор РАЙКІВСЬКИЙ 

ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, 

           вул. Шевченка 57, 76000, Івано-Франківськ, Україна 

 e-mail: i.raj@ukr.net 

 

– назва статті та анотація українською, російською (900–1000 знаків кожна) та 

англійською мовами – 2000 знаків; анотація повинна бути структурованою, містити 

мету дослідження та застосовані методи, основні одержані висновки; 

– ключові слова українською, англійською, російською мовами;  

– обов’язковий список використаних джерел наприкінці статті; після списку 

використаних джерел надається цей же список джерел латинським алфавітом 

(references – транслітерація). При впорядкуванні references дотримуватися 

постанови Кабінету Міністрів України (постанова від 27 січня 2010 р. N 55) про 

впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею – 

http://ukrlit.org/transliteratsiia 

– обсяг статті – до 25 тис. знаків (як виняток, не більше 35 тис. знаків). 
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3. Вимоги для оформлення тексту: всі поля 20 мм; шрифт Times New Roman, 

кегель 14, інтервал – 1,5; абзацний відступ – 10 мм. Рисунки й таблиці 

оформляються згідно з ДСТУ. В тексті необхідно використовувати лапки лише 

такого зразку: «», тире – це коротке тире: «–». 

4. Поклики на джерела в тексті подаються за таким зразком: [7, с.123], де 7– номер 

джерела за списком використаних джерел, 123 – сторінка. Поклики на декілька 

джерел одночасно подаються таким чином: [1; 4; 8] або [2, с.32 ; 9, с.48; 11,с. 257]. 

Поклики на архівні джерела – [15, арк. 258, 231зв]. 

Список використаних джерел: іде нумерований список ЗА АЛФАВІТОМ. Джерела 

та література повинні бути оформлені з усіма бібліографічними відомостями 

ЗГІДНО ДСТУ 2015: автор, назва, місце видання, рік видання, кількість сторінок 

видання (за останніми вимогами МОН України). 

Правила оформлення літератури та архівних джерел (ДСТУ 8302:2015) 

 

ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ також використання наступних стилів: 

 

1.MLA (Modern Language Association) style. 

2.APA (American Psychological Association) style. 

3. Harvard style. 

5. Стаття подається мовою оригіналу (українською, російською, англійською, 

німецькою, французькою, іспанською, польською, чеською) у електронному варіанті 

у вигляді файлу, який виконаний в текстовому редакторі MS Word for Windows, на 

диску чи електронною поштою. 

6. Статті, автори яких не мають наукового ступеня, супроводжуються 

рецензією кандидата, доктора наук за фахом публікації або витягом із протоколу 

засідання кафедри (відділу) про рекомендацію статті до друку. 

Рецензія або витяг з протоколу подається у сканованому вигляді електронною 

поштою. 

7. Відповідальність за зміст, точність поданих фактів, цитат, цифр і прізвищ несуть 

автори матеріалів. Редакція залишає за собою право на незначне редагування і 

скорочення, а також літературне виправлення статті (зі збереженням головних 

висновків та стилю автора). Редколегія може не поділяти світоглядних переконань 

авторів. 

8. Відомості про автора (авторів): прізвище, ім’я, по-батькові, вчений ступінь, 

вчене звання, посада і місце роботи, службова і домашня адреси з поштовим 

індексом, контактний телефон, e-mail. 

 

 

http://www.eminak.mksat.net/archive/DSTU%202015.pdf

