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Міжнародна науково-практична конференція 

«Повсякденне життя населення західних земель України у перші повоєнні роки 

(1944 – 1953)» 
(26 травня 2023 року у м. Дрогобич) 

 

Місце проведення: Дрогобицький державний педагогічний університет, вул. І. Франка 24, м. Дрогобич. 

 

Основні тематичні напрямки роботи конференції: 

1) теоретико-методологічні, історіографічні та джерелознавчі аспекти проблеми; 

2)  історичні (політичні, економічні, соціально-демографічні) умови формування повсякденного 

життя мешканців західноукраїнських земель в перші повоєнні роки; 

3) механізми державного регулювання повсякденності в СРСР; 

4) матеріально-просторова сфера повсякденного життя мешканців регіону; 

6) основні форми та методи організації економічного життя західноукраїнського соціуму;  

7) освітні практики та перспективи жителів Західної України у перші післявоєнні роки;  

8) стан охорони здоров’я у західноукраїнському регіоні;  

9) перетворення у релігійно-конфесійній сфері суспільного життя краю та їх вплив на місцевий 

соціум у 1944–1953 рр.; 

10) зміни ментально-психологічних засад, поведінкових стереотипів, щоденних звичаєво-правових 

настанов, групових та індивідуальних реакцій окремих індивідів в умовах перетворень суспільно-

політичного, етнічного, релігійного, громадського, економічного аспектів життєдіяльності людини. 

 

Матеріали конференції будуть надруковані у фаховому науковому виданні ДДПУ (категорія «Б») 

«Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць ДДПУ імені Івана Франка. Серія Історія» 

(Збірник індексується в міжнародній базі даних: Index Copernicus), видання якого планується за 

результатами конференції.  
 

Випуск фахового наукового збірника передбачається на 10 липня 2023 року. 

 

Статті публікуватимуться безкоштовно. 

Редакційна колегія не приймає матеріали, які не мають відповідного оформлення та залишає за собою 

право відбору матеріалів до друку. 

 

Робочі мови конференції: українська, польська, англійська. 

 

Для участі в конференції необхідно до 10 квітня 2023 року подати в Оргкомітет заявку (зразок 

додається) та статтю на електронну адресу: ryslana_popp@ukr.net 

 

Контактні телефони: 

+380971861428 (к.і.н. Попп Руслана Петрівна) 

mailto:ryslana_popp@ukr.net


 

Заявка  

на участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Повсякденне життя населення західних земель України у перші повоєнні роки 

(1944 – 1953)» 

яка відбудеться у Дрогобичі 26 травня 2023 р. 

 

Прізвище, ім’я______________________________________________________________ 

Місце роботи _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Посада, звання, науковий ступінь_______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Форма виступу (доповідь, повідомлення)_________________________________________ 

Тема виступу________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Адреса місця праці, телефон, електронна адреса___________________________________ 

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Домашня адреса, мобільний телефон, електронна адреса ____________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Форма участі (очна/заочна)_____________________________________________________ 

Потреба в готелі (так, ні)______________________________________________________ 
 

№ відділення «Нової пошти» для отримання збірника (для отримання паперових версій). 

Збірники надсилаються на адресу першого вказаного у відомостях автора. За правильність 

вказаних особистих даних (№ відділення Нової пошти, контактний телефон) відповідальність несе 

автор.  

 

Підпис, дата ________________________________________________________________ 


