
   

  

 

 

 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Міністерство освіти і науки України 

Національна спілка краєзнавців України 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 

Факультет історії, політології і міжнародних відносин 

Факультет туризму 

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 

Івано-Франківський національний медичний університет 

Івано-Франківська обласна організація Національної спілки краєзнавців України 

Івано-Франківський обласний державний центр 

туризму і краєзнавства учнівської молоді 

 

14 грудня 2021 р. проводять 

XVI Всеукраїнську наукову конференцію 

«УКРАЇНСЬКЕ КРАЄЗНАВСТВО ЯК НАЦІЄТВОРЧИЙ ФЕНОМЕН: 

СПАДЩИНА, СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ» 

(до 30-річчя проголошення незалежності України) 

 

Шановні колеги! 

Відродження духовності історичної пам’яті українського народу стало одним із 

чинників відновлення Україною своєї державності. Вікопомна подія 24 серпня 1991 року 

стала своєрідним каталізатором зростання інтересу суспільства до народних джерел, а також 

викликала могутню хвилю наукових досліджень минулого нашої країни у величезному 

часовому діапазоні від часів трипільської культури до наших днів. 

Потенціал «малої історії» нашої батьківщини має величезне об’єднуюче значення. 

Краєзнавство – міцний фундамент історичної пам’яті українства. За влучним висловом 

Михайла Грушевського: «Завдяки історичній пам’яті людина стає особистістю, народ-

нацією, країна-державою». 

За свою тридцятирічну діяльність в умовах незалежності Національна спілка 

краєзнавців України налагодила співпрацю з багатьма громадськими організаціями, 



державними інституціями, зокрема, Українським товариством охорони пам’яток історії та 

культури, товариствами «Меморіал» і «Просвіта», Науковим товариством імені 

Т.Г. Шевченка, Клубом української інтелігенції ім. Б. Лепкого та ін. Активно ведеться 

співпраця з освітянськими закладами, державними музеями, бібліотеками України. 

Мета конференції: розширення знань про діяльність Національної спілки краєзнавців 

України. Важливим на науковому форумі є розгляд таких питань: краєзнавство як 

комплексна складова вивчення та популяризації історії краю; методика краєзнавчої роботи 

як одна з важливих форм донесення інформації про літописи населених пунктів у закладах 

освіти та в громадській роботі; упорядкування досліджень про рідний край та їх джерельна 

база, способи їх використання, форми організації краєзнавчої діяльності, застосування 

краєзнавчих знань в освітньому процесі; організація краєзнавчої, пошукової, музейної, 

пам’яткоохоронної діяльності в закладах освіти, музейній, бібліотечній та архівній роботі. 

Матеріали на конференцію просимо подавати за такими тематичними блоками:  

❖ освітянське краєзнавство;  

❖ музейне краєзнавство;  

❖ етнографічне краєзнавство;  

❖ мистецьке краєзнавство;  

❖ літературне краєзнавство;  

❖ краєзнавча персоналістика. 

До участі у Всеукраїнській науковій конференції запрошуємо вчених, молодих 

науковців, краєзнавців, студентів, вчителів, музейних і архівних працівників, 

представників громадських організацій. 

Матеріали доповідей будуть опубліковані у збірнику матеріалів конференції. 

Робота конференції буде проводитися у формі дискусійних панелей за такими 

темами: 

❖ Витоки і становлення українського історико-краєзнавчого руху у ХІХ–ХХ ст. 

❖ Історико-краєзнавча спільнота України після 1991 року: сучасний стан і 

перспективи розвитку. 

❖ Новітні науково-методологічні підходи у вивченні історико-краєзнавчого 

районування України, Прикарпаття. 

❖ Тематичне розмаїття краєзнавчого пошуку у 1991–2021 рр.: локальні форми, 

регіональна специфіка, проєкція на українство (соборницький концепт). 

❖ Перспективи краєзнавчих об’єктів Івано-Франківщини в контексті ностальгійного 

туризму. 

❖ Локальна історія Прикарпаття як містознавство (крізь призму урбаністики). 



У конференції передбачається участь представників органів законодавчої і виконавчої 

влади, вчених, краєзнавців, громадськості, ЗМІ. 

Для участі в конференції необхідно до 20 жовтня 2021 р. зареєструватися в онлайн 

(або звичайній) формі на сайті Факультету історії, політології і міжнародних відносин 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 

(https://ipmv.pnu.edu.ua/) й Івано-Франківського обласного державного центру туризму і 

краєзнавства учнівської молоді (http://tourismcenter.if.ua/) та до 1 листопада 2021 р. 

направити статтю (доповідь) згідно вимог (додаток 1). 

Для реєстрації можна використати Google-форму за посиланням: 

https://forms.gle/2K8xkK7iHAJMvX3f7 

Робоча мова конференції – українська 

E-mail: if.oblpnz@gmail.com 

Адреса оргкомітету: Івано-Франківська обласна організація Національної спілки 

краєзнавців України та Івано-Франківський обласний державний центр туризму і 

краєзнавства учнівської молоді, вул. Нечуя Левицького, 19, м. Івано-Франківськ; факультет 

історії, політології і міжнародних відносин та факультет туризму Прикарпатського 

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

Франківськ. 

Контактні телефони: Милько В.І. – 097 82 17 775 

Королько А.З – 096 745 26 43 

Райківський І.Я. – 096 920 59 85 

Качкан В.А. – 068 475 32 02 

Великочий В.С. – 050 373 42 11 

Малярчук О.М. – 095 897 52 72 

Косило М.Ю. – 067 72 78 464 

Просимо зазначену вище інформацію довести до відома керівників закладів освіти, 

представників органів державної влади, місцевого самоврядування та громадських 

організацій. 

 

https://ipmv.pnu.edu.ua/
http://tourismcenter.if.ua/
https://forms.gle/2K8xkK7iHAJMvX3f7
mailto:if.oblpnz@gmail.com


Додаток 1 

ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ТА ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ ДОПОВІДІ (СТАТТІ) 

XVI Всеукраїнської наукової конференції 

«Українське краєзнавство як націєтворчий феномен: спадщина, стан і перспективи» 

(до 30-річчя проголошення незалежності України) 

(м. Івано-Франківськ, 14 грудня 2021 р.) 

 

Вимоги до публікацій: 

– обсяг – до 15 сторінок; 

– параметри сторінки й тексту: аркуш А4, інтервал 1,5 (30 рядків на сторінці), 

формат Microsoft Word, шрифт Times New Roman 14 кегель, розширення файлу *.doc 

(текстовий редактор Microsoft Word); 

– поля: ліворуч – 30 мм, праворуч – 15 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм; 

– на другому рядку статті після прізвища автора перед заголовком статті в лівому 

кутку подається шифр УДК (звичайним шрифтом); 

– 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 мовою; 

– оформлення літератури: список використаних джерел оформлюється згідно з 

останніми вимогами державного стандарту ДСТУ 8302:2015, друкується в алфавітному 

порядку. Посилання на джерела у тексті подаються у квадратних дужках (без зносок) 

(зразок: [12, с. 35]). 

 

ЗАЯВКА 

на участь у роботі XVI Всеукраїнської наукової конференції 

«Українське краєзнавство як націєтворчий феномен: спадщина, стан і перспективи» 

(до 30-річчя проголошення незалежності України) 

(м. Івано-Франківськ, 14 грудня 2021 р.) 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові  

Науковий ступінь  

Установа  

Посада  

Тема виступу  

Дискусійна панель  

Форма участі: 

доповідь, повідомлення 

 

Е-mail, телефон  

Дата заповнення  

 

З повагою, ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 


