
 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 

Факультет історії, політології і міжнародних відносин 

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

Інститут українознавства імені І. Крип’якевича НАН України 

Львівський національний університет імені І. Франка 

проводять 15 квітня 2021 р. в м. Івано-Франківську 

Всеукраїнську наукову конференцію «Олександр Карпенко – видатний 

український історик, педагог, суспільний діяч», 

присвячену 100-річчю від дня народження доктора історичних наук, 

почесного професора Прикарпатського національного університету 

імені Василя Стефаника Олександра Юхимовича Карпенка 

 

Шановні колеги! 

15 квітня 2021 року виповнюється 100 років від дня народження видатного 

українського історика, педагога і громадського діяча, доктора історичних наук, 

професора Олександра Юхимовича Карпенка (1921–2013 рр.). Уродженець 

Чернігівщини, він увійшов в історіографію як дослідник українського 

національного руху першої половини ХХ ст., зробив визначний внесок у вивчення 

історії Західно-Української Народної Республіки. О.Ю. Карпенко належав до 

нечисленної когорти українських радянських вчених, які попри тогочасні 

партійно-політичні настанови та постулати відстоювали об’єктивні принципи 

дослідження. Його життєвий і професійний шлях з 1952 р. був тісно пов’язаний з 

провідними науково-історичними інституціями у Львові – Інститутом 

українознавства імені І. Крип’якевича та Львівським національним університетом 

імені І. Франка, де він захистив кандидатську і докторську дисертації, став 

відомим вченим. 

Із 1977 р. О.Ю. Карпенко остаточно пов’язав своє життя з Івано-

Франківськом, колишнім педагогічним інститутом імені Василя Стефаника, а нині 

– Прикарпатським університетом, де й здобув вчене звання професора (1980 р.), 
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сповна відчув повагу колег та своїх студентів. Протягом переломних у житті 

країни 1986–1991 рр. очолював у цьому закладі кафедру історії СРСР і УРСР. З 

проголошенням незалежності України в 1990–2001 рр. О.Ю.Карпенко – професор 

кафедри історії України, в 1995–2006 рр. перебував на посаді директора, 

головного наукового співробітника відділу регіональних проблем Інституту 

національних відносин і політології НАН України та Прикарпатського 

університету імені Василя Стефаника (з 2004 р. – Наукового центру дослідження 

українського національно-визвольного руху на Факультеті історії, політології і 

міжнародних відносин Прикарпатського університету та в Інституті політичних і 

етнонаціональних досліджень імені Івана Кураса НАН України). У 2007–2013 рр. 

працював головним науковим співробітником цього центру. 

Конференція має на меті узагальнити джерелознавчі та історіографічні 

здобутки багатогранної діяльності професора О.Ю. Карпенка, творчо осмислити 

нові методологічні підходи до вивчення історії України, історичного 

краєзнавства. 

Напрями роботи конференції 

1. Професор О.Ю. Карпенко: наукова, організаційна та викладацька 

діяльність на тлі епохи. 

2. Джерела, історія та історіографія ЗУНР: традиції вивчення і сучасні 

методологічні концепти. 

3. Українські національно-визвольні змагання в 1914–1923 рр. 

До участі в конференції запрошуються науковці, викладачі та співробітники 

навчальних закладів, аспіранти, магістранти, студенти. 

За матеріалами конференції планується видання наукового збірника. 

Для участі в конференції просимо до 1 квітня 2021 р. надіслати 

електронною поштою до оргкомітету ЗАЯВКУ учасника (вкладений файл). 

Реєструватися можна також через Google-форму за наступним посиланням: 

https://docs.google.com/forms/d/1QT2pxkeZydfOnlusKC3CRfWeuzedxQBCpniJIuazA

r0/edit  

Робоча мова конференції – українська. 

https://docs.google.com/forms/d/1QT2pxkeZydfOnlusKC3CRfWeuzedxQBCpniJIuazAr0/edit
https://docs.google.com/forms/d/1QT2pxkeZydfOnlusKC3CRfWeuzedxQBCpniJIuazAr0/edit
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E-mail: kiu@pnu.edu.ua – кафедра історії України і методики викладання 

історії, 

step-ko@i.ua – доцент Кобута Степан Йосифович (відповідальний 

секретар конференції). 

Адреса оргкомітету: кафедра історії України і методики викладання історії 

факультету історії, політології і міжнародних відносин ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника», вул. Шевченка, 57, 76018, м. 

Івано-Франківськ. 

Контактні телефони: 

тел. 067-7459986 – доцент Кобута Степан Йосифович (відповідальний 

секретар оргкомітету конференції); 

097-5574933 – доцент Міщук Андрій Іванович (член оргкомітету 

конференції); 

(0342) 59–60–06 – кафедра історії України і методики викладання історії. 

З повагою, оргкомітет конференції 

Просимо надсилати заявки (теми доповідей, анотації), а також інформацію 

про себе (прізвище, ім’я, вчений ступінь, звання, посада, місце роботи, адреса 

електронної пошти) на електронну адресу оргкомітету конференції. 

До 1 квітня 2021 року чекаємо на адресу оргкомітету Вашу заявку з темою 

виступу за адресою: м. Івано-Франківськ,  вул. Шевченка, 57, Кафедра історії 

України і методики викладання історії. Диск і роздрук статті подавати 

безпосередньо на конференції. 

Тексти доповідей подавати в обсязі 12–15 сторінок формату А-4, 

електронний варіант статті в текстовому редакторі MS Word, шрифт Times New 

Roman, кегль 14, інтервал 1,5; поля: ліворуч – 3 см, угорі, внизу – 2,5 см, праворуч 

– 2 см. Тексту передують анотація українською та англійською мовами із 

зазначенням ключових слів. Анотація англійською мовою починається прізвищем 

автора і назвою статті. На початку статті подається УДК, повне ім’я та прізвище 

автора, вчене звання і посада, вказується установа, в якій виконано дослідження. 

Посилання в тексті оформляються за зразком: [1, с. 5], де перше число вказує 

номер посилання в списку джерел наприкінці статті, а друге – сторінку джерела, 

звідки взято цитату. Список літератури подається в кінці тексту в алфавітному 

порядку, згідно з вимогами МОН України. 

mailto:kiu@pnu.edu.ua
mailto:step-ko@i.ua
tel:+380342596006


 

 

ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ТА ТЕХНІЧНОГО ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ 

ДОПОВІДІ (СТАТТІ): 

1.     Обсяг статті – до 15 сторінок тексту, набраного в редакторі – Word 97-

2000 (шрифт – TimesNewRoman, розмір 14, міжрядковий інтервал – 1,5; відступ 

абзацу – 1,25 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 в тексті оформляються за зразком: [1, с. 5], де перше число 

вказує номер посилання в списку джерел наприкінці статті, а друге – сторінку 

джерела, звідки взято цитату. Список літератури подається в кінці тексту в 

алфавітному порядку, згідно з вимогами МОН України. 
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ЗАЯВКА 

Всеукраїнська наукова конференція, 

присвячена 100-річчю від дня народження професора О.Ю. Карпенка 

«Олександр Карпенко – видатний український історик, педагог, 

суспільний діяч» 

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 

  

 


