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Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 

Факультет історії, політології і міжнародних відносин 

Кафедра етнології і археології 

 

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених 

«Перші Карпатські етнологічні читання»  
27 травня 2021 р. 

(онлайн) 

 

Глобалізаційні процеси кінця ХХ – початку ХХІ століття відкрили нові 

горизонти дослідницьких напрямів в українській етнологічній науці, одним з яких є 

комплексне вивчення форм міжетнічної взаємодії та етнокультурної спадщини 

Карпатського регіону. Окреме місце займають проблеми картографування 

матеріальних і духовних пам’яток представників різних етнографічних груп, 

розвиток традиційної сільської і міської культур, етнокультурні процеси у 

середовищі національних меншин тощо.  

З метою розширення знань про етнокультурні особливості населення 

Карпатського регіону, виявлення недостатньо вивчених питань, а також 

популяризації культурної спадщини кафедра етнології і археології факультету 

історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника проводить науково-практичну конференцію 

молодих вчених «Перші Карпатські етнологічні читання» (27 травня 2021 р.) 
 

До участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції запрошуємо 

молодих вчених, аспірантів, студентів та випускників закладів загальної середньої 

освіти. Матеріали доповідей будуть опубліковані в електронному збірнику тез 

конференції, а кращі статті рекомендовані до друку в науковому журналі 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника «Студентські 

історичні зошити». 

Основні напрямки роботи конференції: 

 етноісторичні процеси в Карпатському регіоні;  

 локальні варіанти етнокультурної спадщини; 

 святково-обрядова культура в умовах глобалізації; 

 міжетнічна взаємодія на пограниччях; 

 антропологія пам’яті;  

 карпатознавство в освіті, музейництві та архівістиці. 



Для участі в конференції необхідно до 23 травня 2021 р. подати заявку 

(Додаток 1) на електронну адресу: kea@pnu.edu.ua. 

Останній термін подачі тез доповідей – 1 липня 2021 р. Вимоги до тез 

додаються (Додаток 2). 

Робоча мова конференції: українська, англійська. 

Участь у конференції – безкоштовна. 

Адреса оргкомітету: кафедра етнології і археології факультету історії, 

політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету 

імені Василя Стефаника, вул. Шевченка, 57, м. Івано-Франківськ, 76018. 

E-mail: kea@pnu.edu.ua 

 

Контактний телефон: 

тел. (0342) 59–61–87 – кафедра етнології і археології 

 

 

З повагою, оргкомітет конференції 

 

Додаток 1 

Заявка на участь у  

Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених 

«Перші Карпатські етнологічні читання»  

27 травня 2021 р. 

(онлайн формат) 

Прізвище, ім’я та по-батькові  

 

Місце навчання/роботи (ВНЗ, 

факультет, кафедра) 

 

Статус (студент, магістрант, 

аспірант) 

 

ПІБ., вч. ступінь, вч. звання 

наукового керівника 

 

Назва доповіді   

Секція  

Поштова адреса  

E-mail  

Контактні телефони 

 

 

Дата заповнення  

mailto:kea@pnu.edu.ua
mailto:kea@pnu.edu.ua


 

Додаток 2 

Вимоги до публікацій: 

Тези доповідей обсягом не більше 3 сторінок подаються в електронному 

вигляді (файл у форматі Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий 

інтервал – 1, поля зверху, знизу – 2 см, зліва – 3 см, справа – 1 см) на електронну 

адресу kea@pnu.edu.ua.  

Файл назвати прізвищем автора статті (Сінітович_тези; Сінітович_заявка). На 

першій сторінці зверху вказується прізвище та ініціали автора, курс та установа, де 

навчається автор, прізвище та ініціали наукового керівника, його науковий ступінь, 

вчене звання. Нижче – назва тез великими літерами, анотація та основний текст. 

Завершує статтю список використаних джерел згідно з останніми вимогами 

державного стандарту ДСТУ 8302:2015.  

Список формується  в  алфавітному  порядку.  Посилання  на джерела у тексті 

подаються у квадратних дужках за зразком [3, с. 56]. 

Разом із статтею надсилається відгук наукового керівника з підписом (файл у 

форматі pdf). 

 

 

Зразок оформлення статті 

 

Сінітович Н.М., 

ІV курс ОР бакалавр, факультет історії, 

політології і міжнародних відносин 

Прикарпатського національного університету  

імені Василя Стефаника 

Науковий керівник – Дрогобицька О.Я., 

кандидат історичних наук, доцент 

 

ВЕСІЛЬНІ ЗВИЧАЇ ТА ОБРЯДИ НА ГУЦУЛЬЩИНІ  

(КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.) 

 

Анотація (2-3 речення англійською мовою, ключові слова). 

Основний текст (вступ, результати дослідження, висновки). 

Список використаних джерел. 

 

Останній термін подачі публікацій – 1 липня 2021 р. 

Редакційна колегія залишає за собою право на ухвалення рішення щодо публікації 

тез доповідей. 

mailto:kea@pnu.edu.ua

