
Управління культури, національностей та релігій 

Івано-Франківської обласної державної адміністрації 

Національний музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття ім. Й. Кобринського 

 

 

           Шановні колеги!  
 

З нагоди 95-річчя заснування Національного музею народного мистецтва Гуцульщини 

та Покуття ім. Й. Кобринського  

 

запрошуємо вас взяти участь у роботі 

 Всеукраїнської науково-практичної конференції 

 «Від культурних громадських рухів до мистецьких шкіл та музеїв», 

 яка відбудеться 17 грудня 2021 року в онлайн форматі. 

 

Нинішній погляд на Гуцульщину і Покуття сформувався завдяки праці кількох поколінь 

дослідників, збирачів і популяризаторів духовних і матеріальних надбань мешканців цих 

регіонів. 

Коломия була одним з найближчих  інтелектуальних центрів гуцульсько-покутського 

регіону. Тому тут ще з другої половини ХІХ століття з’являлися перші приватні збірки 

народного мистецтва. А 1880 року в Коломиї край було представлено на двох виставках – 

Етнографічній та Господарсько-промисловій.  

Наприкінці ХІХ століття в Коломиї створено Гончарну школу і Школу деревного 

промислу, Гуцульську промислову спілку.  

І, нарешті, 1926 року засновано музей «Гуцульщина» в Коломиї (нині – Національний 

музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Й. Кобринського). 

Усе це події одного ряду, які свідчать про стійкий інтерес до життя, побуту, творчості 

мешканців нашого регіону. 

Відзначення 95-річчя Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття 

ім. Й. Кобринського - це добра нагода увиразнити минуле, оцінити сьогодення і намітити 

шляхи на перспективу. 

Запрошуємо до участі в науковій конференції мистецтвознавців, істориків, етнографів, 

музейників. Нам є про що поговорити.  

               

Основні тематичні напрямки роботи конференції: 

– від культурних громадських рухів – до мистецьких шкіл та музеїв; 

– стан та перспективи національної музейної галузі; 

– історико-культурний простір: творення й інтерпретації. 

Початок роботи конференції об 11.00. 

Проведення конференції передбачається в онлайн форматі з використанням платформи 

Google Meets. Посилання на онлайн-конференцію буде надіслано на електронну пошту, 

зазначену в заявці. 

______________________________________________________________________________ 



 

Вимоги до оформлення матеріалів: 

1. Робоча мова – українська 

2. Подання матеріалу: стаття подається на електронну пошту окремим файлом, назва 

якого повинна містити прізвище автора. Окремим файлом до статті додаються 

відомості про автора: вчений ступінь, місце та посада, адреса місця роботи, номер 

контактного телефону, електронна пошта.  

3. Поля: ліворуч – 3 см, праворуч – 1,5 см, згори – 2 см, знизу – 2 см. 

4. Обсяг роботи: доповідь – 8-10 стор., повідомлення – 4-5 стор. тексту, набраного у 

редакторі Microsoft Word (Word 2007 і пізніші версії), шрифт – Times New Roman, 

кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзац – 1,25. 

5. Вимоги до оформлення тексту: формат Microsoft Word, шрифт Times New Roman, 

кегль 14, інтервал 1,5; поля: ліве – 25 мм, праве – 15 мм, верхнє та нижнє – 20 мм; 4-5 

ілюстрацій в електронному вигляді, в кінці тексту – посилання на цитовані джерела та 

літературу за абеткою згідно з новими правилами бібліографічного опису, перелік 

ілюстрацій, список умовних скорочень; посилання у тексті слід наводити у 

квадратних дужках, наприклад, [1, с. 12] або [3, арк. 31]. Музей залишає за собою 

право редагування та публікації.  

6. Планується видання збірника матеріалів конференції.  

Просимо вас до 1 грудня 2021 р. подати заявку на участь у роботі конференції (форма 

додається) за адресою: 78200, Національний музей народного мистецтва Гуцульщини та 

Покуття ім. Й. Кобринського, вул. Театральна, 25, м. Коломия Івано-Франківської обл., 

тел./факс (03433) 2-39-12, електронна пошта: info@hutsul.museum 

 

Контакти оргкомітету: 

1. Федів Ірина Степанівна, заступник генерального директора з наукової роботи 

Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття ім. Й. Кобринського, 

моб. тел. 098-310-57-28 

2. Пискор Леся Василівна, вчений секретар Національного музею народного 

мистецтва Гуцульщини та Покуття ім. Й. Кобринського, моб. тел 099-360-47-37 

 

ЗАЯВКА 

 

на участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції  

«Від культурних громадських рухів до мистецьких шкіл та музеїв» 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові 

 

 

Науковий ступінь 

 

 

Вчене звання 

 

 

Установа 

 

 

Посада 

 

 

mailto:info@hutsul.museum


Тема виступу 

 

 

Форма участі: 

Доповідь, повідомлення 

 

 

Поштова адреса (куди надсилати 

матеріали конференції 

 

 

Е-mail, телефон 

 

 

Дата заповнення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


