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30 січня 2019 р. в Історико-меморіальному музеї Степана Бандери (с.
Старий Угринів Калуського району Івано-Франківської області) відбудеться
Всеукраїнська наукова конференція “Український національно-визвольний
рух у ХХ столітті: проблеми, досвід, уроки”, присвячена 110-річчю від дня
народження видатного громадського і політичного діяча, Провідника ОУН
Степана Бандери. До участі в конференції запрошуються провідні українські
вчені.
Робота конференції здійснюватиметься за такими напрямками:
1. Український національно-визвольний рух ХХ століття в міжнародному
вимірі.
2. Громадсько-політична і державотворча діяльність Степана Бандери.
3. Степан Бандера і збройна боротьба за незалежність України.
4. Життя і діяльність Степана Бандери в джерелах та історіографії.
5. Степан Бандера у свідченнях очевидців і спогадах сучасників.
6. Родина Бандери в громадсько-політичному, духовному і культурному
житті України.
7. Вшанування пам’яті Степана Бандери в Україні й за кордоном.
8. Постать Степана Бандери в літературі, фольклорі, мистецтві.
Крім пленарного засідання, передбачається робота секцій та круглого
столу.
За матеріалами конференції планується видання наукового збірника.
Для участі в конференції просимо до 23 січня 2019 р. надіслати електронною
поштою до Оргкомітету ЗАЯВКУ учасника (вкладений файл)

2

Робоча мова конференції – українська
Проїзд та проживання за рахунок учасників конференції.
Адреса оргкомітету: кафедра історії України, кафедра історіографії і
джерелознавства,
Навчально-науковий
центр
дослідження
історії
українського національно-визвольного руху імені Олександра Карпенка
факультету історії, політології і міжнародних відносин ДВНЗ
«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»,
вул. Шевченка, 57, 76018, м. Івано-Франківськ;
обласний музей визвольної боротьби імені Степана Бандери, вул.
Тарнавського, 22, м. Івано-Франківськ
Контактні телефони:
(0342) 59–60–06 – кафедра історії України;
(0342) 59–61–12 – кафедра історіографії і джерелознавства;
(0342) 54– 80–22, 54– 80–14 – Івано-Франківський обласний музей визвольної
боротьби імені Степана Бандери.
095–619–08–55 – Райківський Ігор Ярославович (координатор конференції).
050–813–51–86 – Коретчук Ярослав Володарович (координатор конференції).
066–176–25–25 – Марущенко Олександр Володимирович (відповідальний
секретар оргкомітету конференції).
E-mail:kiu@pu.if.ua; clio.pu@gmail.com, koretchuk@ukr.net
З повагою, оргкомітет конференції

ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ТА ТЕХНІЧНОГО ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ
ДОПОВІДІ (СТАТТІ):
1. Обсяг статті – до 15 сторінок тексту, набраного у редакторі – Word 972000 (шрифт – Times New Roman, розмір 14, міжрядковий інтервал –
1,5; відступ абзацу – 1 см, поля: зліва – 3 см, справа – 1,5 см, зверху – 2
см, знизу – 2 см)
2. На другому рядку статті, після прізвища автора перед заголовком
статті в лівому кутку подається шифр УДК (звичайним шрифтом)
3. На початку статті подати анотацію українською мовою (3–4 речення)
та ключові слова. У кінці статті подати ім’я, прізвище автора, назву
статті, анотацію та ключові слова англійською і російською мовою.
4. Бібліографія подається в кінці статті в алфавітному порядку під
заголовком: Джерела та література. Посилання у тексті статті
зазначаються в квадратних дужках, перша цифра – порядок джерела
посилання в списку «Джерел та літератури», друга цифра – номер
сторінки перед яким подається скорочення (зразок: [12, с. 35].
ЗАЯВКА
на участь у Всеукраїнській науковій конференції
“Український національно-визвольний рух у ХХ столітті: проблеми,
досвід, уроки”, присвяченій 110-річчю від дня народження видатного
громадського і політичного діяча, Провідника ОУН Степана Бандери
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

