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Конференція проводиться з благословення Блаженнійшого Онуфрія, 
митрополита Київського і всієї України,  Предстоятеля Української Православної Церкви
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Місце проведення: Ужгородський р-н, с. Барвінок, 
готельний комплекс «Золота Гора» (передмістя м. Ужгород).

Матеріали конференції будуть включені до чергового збірнику
«Наукові записки» Богословсько-історичного науково-дослідного

центру імені архімандрита Василія (Проніна) (далі – БІНДЦ).

Просимо до 20 листопада 2019 р. вислати текст доповіді 
на електронну адресу: jurijdanilec@gmail.com 

Регламент доповідей: на пленарному засіданні – 15 хв., на секціях – 15 хв.

ОРГАНІЗАТОРИ

Організаційний комітет:

•  Голова – Феодор, митрополит Мукачівський і Ужгородський (Мукачево, 
Україна).
•   Заступник голови – Данилець Ю.В., кандидат історичних наук, доцент, до-
цент кафедри археології, етнології та культурології ДВНЗ «УжНУ», директор 
БІНДЦ (Ужгород, Україна).
• Секретар оргкомітету – Олександр Монич, протоієрей, кандидат 
богословʾя, вчений секретар БІНДЦ (Мукачево, Україна).
•  Місюк М.Д., директор Державного архіву Закарпатської області (Ужгород, 
Україна).
•  Шумило С.В., директор «Міжнародного інституту афонської спадщини», го-
ловний редактор альманаху «Афонська спадщина» (Київ, Україна). 
• Ostapczuk Jerzy, dr hab., prof. ChAT, Dziekan Wydziału Teologicznego, 
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie (Warszawa, Polska). 
•    Doroteusz Sawicki, ks. Dr, Kierownik Katedry Historii Kościoła Powszechnego i 
Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Wydział Teologiczny Chrześcijańskiej 
Akademii Teologicznej w Warszawie (Warszawa, Polska).
•  Радован М. Пилиповић, PhD., директор Архива Српске Православне Цркве 
(Београд, Република Србија).
•  Євфросин (Білаш), архімандрит, кандидат юридичних наук, доцент, до-
цент кафедри міжнародного права, директор Науково-дослідного інституту 
державно-конфесійного права та державно-церковних відносин ДВНЗ 
«УжНУ» (Ужгород, Україна). 
•  Фенич В.І., кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри модерної 
історії України та зарубіжних країн, координатор науково-дослідного цен-
тру історично-релігійних студій «Логос» ДВНЗ «УжНУ» (Ужгород, Україна).
•    Шумицька Г.В., кандидат філологічних наук, доцент, декан філологічного 
факультету ДВНЗ «УжНУ» (Ужгород, Україна).
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Науковий комітет:

•  doc. ThDr. Štefan Pružinský, PhD., dekan, Pravoslávna bohoslovecká 
fakulta Prešovskej univerzity (Prešov, Slovenská republika).  

•  doc. ThDr. Miroslav Župina, PhD., prodekan, Pravoslávna bohoslovecká 
fakulta Prešovskej univerzity (Prešov, Slovenská republika).  

•  Pavel Marek, Prof., PhDr. PaedDr., Ph.D., Katedra historie Filozofická 
fakulta Univerzita Palackého (Olomouc, Česká republika).

• Doroteusz Sawicki, ks. Dr, Kierownik Katedry Historii Kościoła 
Powszechnego i Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Wydział 
Teologiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (Warszawa, 
Polska).

•   Архімандрит Амвросій (Макар), доктор канонічного права, профе-
сор, голова Київського релігійно-філософського товариства, президент 
Християнської асоціації «Євлогія», настоятель православного Свято-
Амвросієвського храму в м. Мілан, представник Міжнародного інституту 
афонської спадщини в Італії (Мілан, Італія).

•  Гайденко П.І., доктор історичних наук, доцент, голова редакційної  
ради наукового альманаху «Давня Русь: у часі, у особистостях, у ідеях» 
(Ніжин, Україна).

• Ієромонах  Йосип (Павлинчук), доктор Сорбони, викладач  Ду-
ховно-культурного  центру  при Троїцькому соборі в Парижі, секретар 
Корсунської єпархії  з опіки над  молдавською діаспорою  у Франції, насто-
ятель храму свв. рівноап.  Костянтина та  Єлени  в Кламарі  та православної  
громади прп. Паїсія Нямецького, представник Міжнародного інституту 
афонської спадщини у Франції (Париж, Франція).

• Федака С.Д., доктор істор. наук, проф. кафедри античності, 
середньовіччя та історії України домодерної доби ДВНЗ «УжНУ» (Ужго-
род, Україна).

•  Феннелл М.І., магістр мистецтв (Кембридж), доктор філософії (MA 
(Cantab), PhD), науковий дослідник, член університету Уінчестера 
(Research Fellow, University of Winchester), представник Міжнародного то-
вариства «Друзі Афону» («Friends of Mount Athos», Великобританія), пред-
ставник Міжнародного інституту афонської спадщини у Великобританії 
(Уінчестер, Великобританія).

• Шкаровский М.В., доктор исторических наук, профессор Санкт-
Петербургской Духовной Академии (Москва, Российская Федерация).
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Порядок проведення конференції

6 листопада, середа:
08.30-09.00: Реєстрація учасників.

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
Частина 1.

Модератор: Данилець Юрій Васильович
Відкриття конференції.

09.00-09.30 
Привітальні слова:
• Блаженнійший Онуфрій (Київ, Україна), Митрополит Київський і всієї 
України, Предстоятель Українскої Православної Церкви. Привітальне 
слово до учасників конференції.
• Високопреосвященнійший Антоній (Київ, Україна), митропо-
лит Бориспільський і Броварський, Керуючий справами Української 
Православної Церкви, професор. Привітальне слово до учасників 
конференції.
• Високопреосвященнійший Феодор (Мукачево, Україна), Митро-
полит Мукачівський і Ужгородський. Привітальне слово до учасників 
конференції.
• Єпископ Сильвестр (Київ, Україна), Єпископ Білогородський, ректор 
Київської духовної академії та семінарії УПЦ, професор. Привітальне сло-
во до учасників конференції.
• Архімандрит Євлогій (Афон, Греція), ігумен Афонського Свято-Панте-
леймонова монастиря. Привітальне слово до учасників конференції.
• Протоієрей Штефан Пружинський (Пряшів, Словаччина), декан Пра-
вославного богословського факультету Пряшівського університету, док-
тор богослов’я. Привітальне слово до учасників конференції.
• Шумило Сергій Вікторович (Київ, Україна), директор Міжнародного 
інституту афонської спадщини, головний редактор наукового альманаху 
«Афонська спадщина». Привітальне слово до учасників конференції.
• Місюк Михайло Дмитрович (Ужгород, Україна), директор Державного 
архіву Закарпатської області. Привітальне слово до учасників конференції.
• Шумицька Галина Василівна (Ужгород, Україна), кандидат 
філологічних наук, доцент, декан філологічного факультету ДВНЗ 
«УжНУ». Привітальне слово до учасників конференції.
• Фенич Володимир Іванович (Ужгород, Україна), кандидат історичних 
наук, доцент, доцент кафедри модерної історії України та зарубіжних 
країн, координатор науково-дослідного центру історично-релігійних 
студій «Логос» ДВНЗ «УжНУ». Привітальне слово до учасників конференції.
• Данилець Юрій Васильович (Ужгород, Україна), кандидат історичних 
наук, доцент, доцент кафедри археології, етнології та культурології 
ДВНЗ «УжНУ», директор БІНДЦ імені архімандрита Василія (Проніна). 
Привітальне слово до учасників конференції.
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
Частина 2.

Пленарне засідання.
Регламент до 15 хв.

09.30-10.15 

Модератор: Протоієрей Олександр Монич.

• Protoierej Štefan Pružinský (Prešov, Slovensko), doc. ThDr., PhD., dekan 
Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity. Askéza v živote 
kresťana podľa učenia svätého apoštola Jakuba.
• Данилець Юрій Васильович (Ужгород, Україна), кандидат історичних 
наук, доцент, доцент кафедри археології, етнології та культорології, ДВНЗ 
«УжНУ», директор БІНДЦ. Родовід ієросхимонаха Аввакума (Вакарова).
• Шумило Сергій Вікторович (Київ, Україна), директор Міжнародного 
інституту афонської спадщини, головний редактор наукового альманаху 
«Афонська спадщина». Ієросхимонах Аввакум (Вакаров) і його діяльність 
на посаді антипросопа при Священному Кіноті Афона.

--- Дискусія --- 

Презентація нової книги 
«Афонский старец из Закарпатья. Иеросхимонах Аввакум (Вакаров) 

и его время: 1899–1972» 
10.15-10.45 

Кава-пауза.
10.45-11.15

Частина 3.
РОБОТА СЕКЦІЙ.

СЕКЦІЯ 1. Велика зала

Регламент до 15 хв.
11.15-13.15

Модератори: Данилець Юрій Васильович,  
Шумило Сергій Вікторович, Міщанин Василь Васильович.

Иеромонах Алексий (Корсак) (Афон, Греция), собрат Афонского Свя-
то-Пантелеимонова монастыря. Исторические связи Закараптья и Свя-
то-Пантелеимонова монастыря на Афоне.
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Єпископ Іов (Смакоуз) (Почаїв, Україна), ректор Почаївської духовної 
семінарії, УПЦ. Православ’я в Канаді та Афон (короткий огляд зв’язків).

Гайденко Павло Іванович (Ніжин, Україна), доктор історичних наук, 
доцент, голова редакційної ради журналу «Палеоросія. Давня Русь: у часі, 
в особистостях, в ідеях». Старець Аввакум (Вакаров) – смиренний храни-
тель руського Афону».

Архімандрит Маркел (Павук) (Київ, Україна), доцент КДА, духівник 
КДАіС, завідуючий заочним відділенням. Аскетичні погляди святителя 
Філофея (Лєщінського), митрополита Тобольського і Сибірського.

Mironowicz Marcin Antoniewicz (Białystok, Polska), dr, doktorant 
Uniwersytetu w Białymstokum, pracownik Biura Konserwacji Zabytków w 
Białymstoku. Muczennik afonski Antoni Supraski.

Архімандрит Філарет (Єгоров) (Київ, Україна), настоятель парафії 
преподобної Параскеви Сербської с. Лишня Макарівського району 
Київської області, благочинний Бишівського благочиння Макарівського 
вікаріатства Київської єпархії, прес-секретар Макарівського вікаріатства 
УПЦ. Відродження чернечих традицій ісихазму преподобним Паїсієм Ве-
личковським та його духовними нащадками.

Fiedoruk Piotr (Białystok, Polska), Ks. dr, doktor teologii, Parafia 
Prawosławna św. wielkomęczennika Pantelejmona w Białymstoku – 
Zaściankach. Kontakty św. męczennika Grzegorza Peradze z Atosem.

Федака Сергій Дмитрович (Ужгород, Україна), доктор історичних 
наук, професор, професор кафедри античності, середньовіччя та історії 
України домодерної доби ДВНЗ «УжНУ». Формування і розвиток право-
славних церковних традицій у Київській Русі.

Mironowicz Antonij Wasilewicz (Białystok, Polska), prof. zw. dr hab., 
kierownik Katedry Historii Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu w 
Białymstoku. Kontakty monasteru supraskiego z Atosem w XVI wieku.

--- Дискусія --- 

Перерва на обід
13.15-15.15

Продовження роботи Секції 1. Велика зала
Регламент до 15 хв.

15.15-17.30
Місюк Михайло Дмитрович (Ужгород, Україна), директор Держав-

ного архіву Закарпатської області. Афон і Підкарпатська Русь: духовні і 
культурні зв’язки (кінець 20-х рр. ХХ ст.) (За документами ДАЗО). 

Protojerej Miroslav Župina (Prešov, Slovensko), doc. ThDr., PhD., vedúci 
Katedry praktickej a systematickej teológie Pravoslávnej bohosloveckej fakulty 
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Prešovskej univerzity. Mystická skúsenosť svätého Symeona Nového Teológa a 
jej vplyv a význam pre kresťanskú tradíciu.

Протоієрей Василій Алексій (Ужгород, Україна), кандидат богословʾ я, 
настоятель храму Почаївської ікони Божої Матері. Заснування та духовні 
зв’язки релігійної громади на честь Почаївської ікони Божої Матері в 
Ужгороді та Святої Гори Афон.

Протоієрей Олександр Монич (Мукачево, Україна), кандидат 
богослов’я, вчений секретар БІНДЦ. «Волошскій раздоръ»: окремі аспекти 
історії локаційного опору унії на Закарпатті в 2 пол. XVIII століття.

Шумицька Галина Василівна (Ужгород, Україна), кандидат 
філологічних наук, доцент, декан філологічного факультету ДВНЗ 
«УжНУ», Шаркань Василь Васильович (Ужгород, Україна), кандидат 
філологічних наук, доцент, доцент кафедри журналістики ДВНЗ «УжНУ».  
Звукове значення букви ѣ у закарпатській церковній традиції. 

Сопко Одарка Іванівна (Ужгород, Україна), канд. мистецтвознавства, 
доцент, доцент кафедри дизайну Закарпатської академії мистецтв. Ру-
кописна спадщина, як історико-культурне явище Закарпаття XVIII–ХІХ 
століть.

Міщанин Василь Васильович (Ужгород, Україна), доктор історичних 
наук, доцент, доцент кафедри модерної історії України та зарубіжних 
країн ДВНЗ «УжНУ». Життя та діяльність ігумена Феодосія Горвата в 
документах та усно-історичних свідченнях.

Світлинець Андрій Андрійович (Іршава, Україна), директор Історико-
краєзнавчого музею МЦПО Іршавської ОТГ, науковий співробітник 
БІНДЦ. Листування афонського келіота Василя Дубанича з родичами на 
Закарпатті.

Міськов Іван Олексійович (Ужгород, Україна), кандидат історичних 
наук, доцент, доцент кафедри культури та соціально-гуманітарних 
дисциплін Закарпатська академії мистецтв, докторант ДВНЗ «УжНУ».   
Про час виникнення Грушівського монастиря.

Ведєнєєв Дмитро Валерійович (Київ, Україна), доктор історичних 
наук, професор, заступник завідувача кафедри гуманітарних дисциплін 
Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Оперативна 
й репресивна діяльність радянської спецслужби по відношенню до право-
славних монастирів України у 1945-1960 рр.

Фйольдварі Шандор (Дебрецен, Угорщина), dr. univ., наук. співробітник 
Угорської Академії наук, викладач університету в м. Дебрецен. Роль 
українських братств у конфесіоналізації сербів в Габсбурзькій імперії 
в дзеркалі книгодрукарства й торгівлі богослужбовими книгами – 
історіографія від Міти Костича через Ярослава Ісаєвича до сучасних 
досліджень.
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--- Дискусія --- 

СЕКЦІЯ 2. Мала зала

Регламент до 15 хв.
11.15-13.15 

Модератори: Фенич Володимир Іванович, 
Протоієрей Андрій Пономаренко, Куприянович Томаш.

Фенич Володимир Іванович (Ужгород, Україна), кандидат історичних 
наук, доцент, доцент кафедри модерної історії України та зарубіжних 
країн, координатор науково-дослідного центру історично-релігійних студій 
«Логос» ДВНЗ «УжНУ». Разом – проти – чи окремо? Сучасний стан Східних 
Католицьких Церков різних унійних традицій.

Протоієрей Андрій Пономаренко (Дніпро, Україна), настоятель            
храму Воскресіння Христового, с. Олександрівка, Дніпропетровська 
єпархія УПЦ. Українська транслітерація церковнослов’янських текстів.

Протоієрей Віктор Палош (Ужгород, Україна), голова Місіонерського 
відділу  Мукачівської єпархії УПЦ, настоятель храму святителя Іоанна 
Шанхайського і Сан-Франциського. Відродження Православ’я в Ужгороді 
та формування першої громади (1921-1925).

Ієрей Олександр Онисько (Ужгород, Україна), голова  Відділу 
у справах сім’ї Мукачівської єпархії УПЦ, клірик храму святителя                                                 
Іоанна Шанхайського і Сан-Франциського. Формування некрополю 
Мукачівського монастиря у віхах його історичного буття.

Котляров Игорь Юрьевич (Киев, Украина), преподаватель, руководи-
тель вечернего отделения, Высшие Свято-Владимирские Православные 
богословские курсы, г. Киев. Аскетическая практика как путь укрепления 
личности христианина.

Гуцул Володимир Миколайович (Ужгород, Україна), кандидат 
історичних наук, доцент кафедри археології, етнології та культурології, 
ДВНЗ «УжНУ». Каталонська компанія у  Візантійській імперії на матеріалі 
Хроніки Рамона Мунтанера.

Шніцер Марія Михайлівна (Ужгород, Україна), викладач кафедри 
філософії, ДВНЗ «УжНУ». Філософське розуміння християнсько-релігійного 
пізнання.

--- Дискусія --- 

Перерва на обід
13.15-15.15
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Продовження роботи Секції 2. Мала зала

Регламент до 15 хв.
15.15-17.30

Куцов Костянтин Олександрович  (Ужгород, Україна), головний 
спеціаліст Відділу охорони культурної спадщини департаменту куль-
тури Закарпатської ОДА, аспірант кафедри археології, етнології та 
культурології ДВНЗ «УжНУ». Документи про діяльність Товариства кар-
паторуських православних студентів «Пролом» у фондах празьких архівів 
(Архів Карлового університету в Празі та Архів міста Прага).

Протоієрей  Василій Юрина (Мукачево, Україна), науковий 
співробітник  БІНДЦ, референт митрополита Мукачівського, Феодора. 
Практика церковного богослужбового співу Мукачівської єпархії XVIII-XX 
ст.

Протоієрей Олександр Гук (Хуст, Україна), кандидат богослов’я, на-
уковий співробітник БІНДЦ. Малый Афон Серебряной Земли. 

Роман Володимир Володимирович (Ільниця, Україна), науко-
вий співробітник БІНДЦ. Архімандрит Пахомій (Лукач) – подвижник 
Православної Церкви Закарпаття.

Мелкон Георгий Грачикович (Киев, Украина), магистр богословия, 
церковнослужитель Архангело-Михайловского Зверинецкого мужского 
монастыря г. Киева. Традиции исихазма в культуре Украины (историче-
ский и современный взгляды).

Куприянович Томаш (Краков, Польща), PhD, докторант Ягеллонского 
университета в Кракове. Образ Старца Амвросия Оптинского в «Братиях 
Карамазовых» Ф.М. Достоевского через призму польских исследователей.

Каменчук Іван Ілліч (Ужгород,  Україна),  магістр богослов’я,  
магістрант ДВНЗ «УжНУ». Архімандрит Манасія Максимович, як церков-
ний діяч, педагог та богослов.

Магола Александр (Кишинев, Молдова), научный сотрудник Институ-
та культурного наследия, Кишинев. Афонские монахи из Бессарабии, по-
страдавшие от советского богоборческого режима.

--- Дискусія --- 

Підведення підсумків конференції. Велика зала
17.30-17.50

Вечеря для учасників конференції – 18.00
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7 листопада, четвер

Екскурсія у Православні монастирі Мукачівської єпархії.

Початок екскурсії (виїзд з Ужгорода): 10.00

Маршрут екскурсії: 
* Домбокський Свято-Успенський жіночий монастир
* Ракошинський Свято-Покровський чоловічий монастир
* Мукачівський Свято-Миколаївський монастир, (Обід)

Від’їзд учасників конференції.

*****

ЗАОЧНІ УЧАСНИКИ З ПУБЛІКАЦІЄЮ ДОПОВІДЕЙ:

Данилець Наталія Ярославівна (Ужгород, Україна), аспірант кафедри 
загальної педагогіки та педагогіки вищої школи ДВНЗ «УжНУ». Елемен-
ти релігійного виховання на сторінках журналу «Наш рідний край» 1922-
1939.

Дроботушенко Евгений Викторович (Чита, Российская Федерация), 
кандидат исторических наук, доцент, декан историко-филологического 
факультета ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет». 
История забайкальского монашества: от начала миссионерства к сибир-
ской святости.

Заяц Сергей Михайлович (Тирасполь, Республика Молдова), доктор 
филологических наук, профессор, заведующий кафедрой русской и зару-
бежной литературы ГОУ ПГУ им. Т.Г. Шевченко. Становление образа. Роль 
иконы на пути к Христу.

Зоитакис Афанасий Георгиевич (Москва, Российская Федерация), 
кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Церкви истори-
ческого факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Влияние афонского мо-
нашества на монастыри Элладской Православной Церкви в XX в.

Левченко Валерий Валерьевич (Одесса, Украина), кандидат истори-
ческих наук, доцент, доцент кафедры украиноведения, историко-право-
вых и языковых дисциплин Одесского национального морского уни-
верситета. Изучение исихазма в историографической практики одесских 
ученых ХІХ – начала ХХ веков.

Marek Pavel (Olomouc, Česká republika), prof., PhDr. PaedDr., Ph.D., 
Filozofická fakulta Univerzita Palackého. Podvižnik, nebo politik? Protopresbyter 
Miloš Červinka a Podkarpatská Rus.
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Ostapczuk Jerzy (Warszawa, Polska), dr hab., prof. ChAT, Dziekan Wydziału 
Teologicznego, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie. Lekcjonarz 
krótki Apostoła i Ewangelii z Monasteru św. Panteleimona na św. Górze Atos (nr 
4) – ogólna charakterystyka zabytku.

Пилиповић Радован (Београд, Република Србија), PhD., директор Ар-
хива Српске православне цркве. Духовни живот јужне Старе Србије и 
Македоније 1870 1912 - (националне акције, сукоби, јерархија, школство).

Ksiądz Dionizy Rusnak (Mel’nuk, Polska), magister teologii. Reforma 
Kościoła unickiego w 30 rękach XIX wieku jako powrót do początkow. Przykład 
diecezji Białostockiej.

Ферков Оксана Василівна (Ужгород, Україна), кандидат історичних 
наук, докторант, доцент кафедри археології, етнології та культурології 
ДВНЗ «УжНУ».  Успіхи та невдачі діяльності католицьких місіонерів у 
середовищі православного населення Північно-Східної Угорщини у XVII 
столітті.

Шкаровский Михаил Витальевич (Москва, Российская Федерация), 
доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургской Духовной 
Академии. Подвижническое служение афонского старца схиархимандри-
та Софрония (Сахарова).

Якунин Вадим Николаевич (Тольятти, Российская Федерация), док-
тор исторических наук, профессор, проректор по НиИД ПВГУС. Куйбы-
шевская православная епархия в 1942-1952 г. через призму деятельности 
архиепископа Алексия (Палицына).  

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЇ У «НАУКОВИХ ЗАПИСКАХ БІНДЦ»:

Матеріали конференції будуть надруковані у науковому збірнику 
«Наукові записки БІНДЦ» №6. Наукові статті просимо надіслати 
оргкомітету до 20 листопада 2019 р. Заочні учасники отримають елек-
тронний варіант збірника. 

Обсяг статей – від 0.5 авторського аркуша (12 сторінок) до 1-1.5 ав-
торського аркуша (24-36 сторінок). В окремих випадках редакція може 
прийняти більші за обсягом тексти. Редакція залишає за собою право 
вносити в статті редакційні правки, що не змінюють їх змісту. Пред-
ставлена автором стаття проходить обов’язкове рецензування. Автор 
гарантує, що всі використані дані в його статті реальні і автентичні, його 
стаття не є плагіатом. Автор зобов’язується в разі необхідності надавати 
спростування і виправляти помилки.

До друку приймаються лише статті, які мають наступні елементи:
•  постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими 
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науковими чи практичними завданнями;
•  аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 

розв’язання даної проблеми і на які спирається автор;
• виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим 

присвячується означена стаття;
•   формулювання цілей статті (постановка завдання);
•   виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів;
•   висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у 

даному напрямку.
•   Вимоги до електронного варіанту: файл у форматі doc., docx. Шрифт 

Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Поля: ліве – 3 см, 
верхнє – 2 см, праве – 1,5 см, нижнє – 2 см.

До статті обов’язково додаються:

•   УДК;
•   переклад назви статті англійською мовою;
•   анотація (резюме) українською (російською) та англійською мовами 

(обсяг анотації не менше 1800 знаків);
•   ключові слова українською (російською) та англійською мовами;
•  окремим файлом – відомості про автора: повні прізвище, ім’я, по 

батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи (навчання), по-
сада, мобільний телефон, e-mail.

Послідовність розміщення елементів статті: УДК; прізвище автора; на-
зва статті (малими літерами по центру); анотація і ключові слова мовою 
статті; виклад основного матеріалу статті; джерела та література; назва 
статті, анотація і ключові слова англійською мовою.

Посилання мають наскрізну нумерацію по всій статті і розташовуються 
внизу кожної сторінки.

Список джерел та літератури оформлюється відповідно до ДСТУ 
8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. 
Загальні вимоги та правила складання». Можна ознайомитися за поси-
ланням: 

http://knmu.kharkov.ua/attachments/3659_8302-2015.PDF
Статті приймаються англійською, українською, польською, російською, 

сербською, словацькою, чеською мовами.
Тексти просимо надсилати на e-mail: jurijdanilec@gmail.com


