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5–6 жовтня 2017 р. проводять у м. Івано-Франківськ і с. Гошів 

 

Міжнародну наукову конференцію 

«ГОШІВСЬКИЙ МОНАСТИР У ДУХОВНОМУ 

І КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНОМУ ЖИТТІ УКРАЇНИ: 

ДО 400-РІЧЧЯ ЧИНУ СВЯТОГО ВАСИЛІЯ ВЕЛИКОГО» 

 

Шановні колеги! 

У 2017 р. виповнюється 400 років з часу реформування відомого в Україні та 

світі Василіянського Чину св. Йосафата УГКЦ. Мета Чину Святого Василія 

Великого УГКЦ – плекання спільнотного життя задля власного освячення через 

виконання обітів і заповідей любові та заради спасіння ближніх шляхом 

благовістування через проведення місій і реколекцій, душпастирство і працю з 

молоддю. Близько 450 років цю важливу місію в Україні здійснює греко-

католицький василіянський монастир Преображення Господнього, що в с. Гошів 

Долинського району Івано-Франківської області. Священною реліквією 

монастиря є ікона Гошівської Божої Матері. 280 років тому митрополит Лев 

Шептицький, після проведення церковного розслідування, своєю грамотою від 

11 липня 1737 р. визнав ікону чудотворною і розпорядився перенести її в 

монастирську церкву, що на Ясній Горі в Гошеві. 5 серпня 1737 р. ікону урочисто 

було перенесено до монастиря. 

Основне завдання Міжнародної наукової конференції полягає в тому, щоб 

узагальнити джерелознавчі та історіографічні здобутки з вивчення сакральної 

спадщини Гошівського монастиря, визначити його роль і місце в духовному, 

етнокультурному та суспільному відродженні України. 
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НАПРЯМИ РОБОТИ 

МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

«ГОШІВСЬКИЙ МОНАСТИР У ДУХОВНОМУ І 

КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНОМУ ЖИТТІ УКРАЇНИ: 

ДО 400-РІЧЧЯ ЧИНУ СВЯТОГО ВАСИЛІЯ ВЕЛИКОГО» 

 

1. Історія та археологія Гошівського монастиря. 

2. Духовна і культурна спадщина. 

3. Гошівський монастир у суспільному житті краю. 

 

 

 

Місце проведення конференції: 

5 жовтня 2017 р. – ауд. 25 центрального корпусу Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника; 

6 жовтня 2017 р. – Василіянський монастир у с. Гошів Долинського 

району Івано-Франківської області. 

 

 

Матеріали конференції будуть опубліковані у фаховому науковому збірнику 

«Карпати: людина, етнос, цивілізація» (Вип. 7). 

Для участі у конференції просимо до 10 вересня 2017 р. надіслати електронною 

поштою до Оргкомітету ЗАЯВКУ учасника (вкладений файл) 

Робочі мови конференції – українська, польська, англійська, російська 

Проїзд та проживання за рахунок учасників конференції. 

E-mail: ke@pu.if.ua ; svitlanka12@gmail.com 

Адреса оргкомітету: кафедра етнології і археології Факультету історії, 

політології і міжнародних відносин ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника»  

вул. Шевченка, 57    76018, м. Івано-Франківськ.  

Контактні телефони:  (0342) 59–61–87 – кафедра етнології і археології 

097–921–07–19 Світлана Петрівна Боян-Гладка (відповідальний секретар 

конференції). 

З повагою, Оргкомітет конференції 

mailto:ke@pu.if.ua
mailto:svitlanka12@gmail.com
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ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ТА ТЕХНІЧНОГО ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ 

ДОПОВІДІ (СТАТТІ): 

1. Обсяг статті – до 15 сторінок тексту, набраного у редакторі – Word 97–2003 

(шрифт – Times New Roman, розмір 14, міжрядковий інтервал – 1,5; відступ 

абзацу – 1 см; поля: зліва – 3 см, справа – 1,5 см, зверху – 2 см, знизу – 

2 см). 

2. На другому рядку статті, після імені та прізвища автора, перед заголовком 

статті в лівому кутку подається шифр УДК і ББК (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 мовою. 

4. Бібліографічний опис джерел подається в кінці публікації за порядком 

появи покликів у тексті статті. Якщо поклики одного бібліографічного 

джерела підряд подаються, то в другому випадку (і т. д.) вказується «Там 

само». 

 

ЗАЯВКА 

на участь у Міжнародній науковій конференції 

«Гошівський монастир у духовному і 

культурно-історичному житті України: до 400-річчя Чину 

Святого Василія Великого» 

Прізвище, ім’я, по батькові  

Місце роботи  

Посада  

Назва доповіді  

Тези доповіді (до 250 слів)  

Домашня адреса  

                     E-mail  

Контактні телефони 

Факс 

 

Необхідні технічні засоби для 

читання доповіді 

 

 


