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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

Вельмишановні колеги! 
 

 

17-18 жовтня  2018  року на базі Самбірського педагогічного коледжу імені 
Івана  Филипчака  відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференція 
«Феномен  Памви  Беринди  крізь призму   його доби: лінгвістичні та історико-
культурологічні  тлумачення» 

Метою конференції є поглиблене вивчення та популяризація творчого й 
наукового спадку Памви Беринди в аспекті дослідження його спадщини, внеску в  
національну науку, культуру .  

 
Для участі у конференції просимо надсилати заявки електронною поштою до 

25 червня  2018 р. (бланк додається), текст статті для публікації – до 10 вересня  
2018 р.  за адресою:  z_w_z@ukr.net  – Зварич Василь Захарович . 

Основні тематичні напрями роботи конференції: 

 Церковне і культурне життя періоду національного відродження кінця XVI -  
початку XVII ст. в Галичині; 

 Наукова й художня спадщина Памви Беринди в контексті сучасних  
культурологічних інтерпретацій; 

  «Лексикон словенороський»  Памви Беринди  та теоретичні проблеми 
сучасної української лексикології та лексикографії; 

 Памво  Беринда  й  українська  література XVI – XVII ст.; 
 Мала батьківщина автора   -   Самбірщина   -   в історичних і культурних 

процесах його доби. 

Робочі мови конференції: українська  та інші  слов’янські мови.  Форми участі: 
очна та заочна. Проїзд, проживання – за рахунок учасників конференції. 
Реєстраційний внесок для учасників конференції – 100 грн. 

Харчування і проживання за рахунок учасників конференції. 
  
 
 

 



Електронний варіант статті повинен задовольняти такі вимоги: 
  Формат А4, поля – 2  см з усіх боків.  
 Текст: шрифт Times New Roman; кегль – 14; інтервал 1,5; абзац – 1,25 см.  
  УДК  
 Анотації (українською (не менше 500 знаків, 5-6 рядків – 12 кеглем), англійською 

мовами (не менше 500 знаків, 5-6 рядків – 12 кеглем) передбачають прізвище, 
ініціали, назву статті, текст, ключові слова (5–6 – 12 кеглем). Подавати перед 
текстом статті. 

 Ілюстративний матеріал виділяти курсивом з покликанням на джерело [1, с.24]. 
  Для покликань на джерело цитування використовувати квадратні дужки [2, с.5].  
 Список літератури подавати за алфавітом та оформлювати відповідно до 

державного стандарту.  
 Обов’язково диференціювати тире (−) і дефіс (-), уніфікувати лапки (« ») та 

апостроф (’).  
 

Вартість публікації 40 грн. за сторінку. Статті докторів наук без 
співавторства друкуватимуться  безкоштовно. 

 
Зразок оформлення статті 

 

УДК                                                                                                  Ольга Іваненко 
(м. Львів) 

 
ПОЕТИЧНИЙ СВІТ ПАМВИ БЕРИНДИ 

Анотація українською мовою (не менше 500 знаків без урахування пробілів і 
ключових слів). 

Ключові слова: 8-10 слів. 
 
Resume in English (more than 500 symbols and key words). 
Key words: 8-10 words. 

  
Увесь текст наукової статті (6-10 сторінок) 

В окремому файлі ОБОВ’ЯЗКОВО подати ЗАЯВКУ на  учасника  
Всеукраїнської науково-практичної конференції «Феномен  Памви  Беринди 
крізь призму  його доби: лінгвістичні та історико-культурологічні  тлумачення» 

Контактна інформація 

Контактні особи – Ванів  Марія Іванівна (електр. адреса: vaniv87@ukr.net; тел. 
0989201101); Мацьків Петро Васильович (електр. адреса:  petro_matskiv@ukr.net; 
тел. 0677281981),   Баган Олег Романович (електр. адреса: bahan.o59@gmail.com;  
тел. 0971431012).   
 

 



 ЗАЯВКА 

Учасника Всеукраїнська науково-практична конференція «Феномен  Памви  
Беринди крізь призму  його доби: лінгвістичні та історико-культурологічні  
тлумачення» (м. Самбір, 17-18  жовтня 2018 р.) 

Прізвище, ім’я, по батькові  
Установа (повна назва)  
Науковий ступінь, учене звання, посада  
Тема доповіді/статті  
Поштова адреса  
Контактний телефон  
Електронна адреса  
Форма участі у конференції (очна/заочна)  
Необхідність у житлі  
Коло наукових зацікавлень  
П.І.Б наукового керівника, його науковий 
ступінь, учене звання і місце роботи (для 
аспірантів) 

 

 


