
 

 
Рівненська обласна організація  

Товариства «МЕМОРІАЛ»  

імені Василя Стуса 

 

Інформаційний лист 

Запрошуємо взяти участь у Міжнародній науковій конференції: 

ПРАВОСЛАВНА ІДЕНТИЧНІСТЬ УКРАЇНЦІВ (Волинь ХХ ст.), присвяченій  

Сторіччю Волинського єпархіалього зібрання духовенства і мирян  

3–10 жовтня 1921 р. у Почаївській лаврі, 

Сторіччю відновлення православної Луцької єпископської кафедри  

та  

Сторіччю першої офіційної відправи Святої Літургії літературною 

української мовою у Свято-Успенській Почаївській лаврі 

 

Конференція відбудеться 6 жовтня 2021 р. у Рівному в приміщенні Рівненської 

Духовної Семінарії 

 

Тематичні напрями конференції: 

- Українська Православна Церква у ХХ ст.; 

- Історія православ’я на Волині у міжвоєнний період; 

- Єпархіальні зібрання духовенства і мирян у системі церковного управління 

Волинсько-Крем’янецької єпархії Православної Автокефальної Церкви Польщі; 

- Православна духовна освіта на Волині у ХХ ст.; 

- Переклади українською мовою Святого Письма, богослужбової та 

богословської літератури в ХХ ст.; 

- Луцька єпископська кафедра від заснування і до сьогодення; 

- Свято-Успенська Почаївська лавра у ХХ ст.;  

- Українські громадські і політичні інституції в процесі дерусифікації 

Православної Церкви на Волині у першій половині ХХ ст.;  

- Персоналії українського православ’я на Волині у минулому столітті.  

  



 

Вимоги до оформлення матеріалів, що подаються: 

• Доповіді просимо надсилати на дискеті чи диску в текстовому редакторі МS 

Word, гарнітура – Times New Roman, 14 кеглем з інтервалом 1,5; обсяг доповіді - 7-

12 сторінок, співдоповіді та повідомлення - 3-4 сторінки форматом А4 (разом з 

бібліографією); у тексті не має бути примусових переносів; 

• «контрольний» роздрук файлу подати в одному примірнику (можливо в день 

конференції); 

• статтю викласти в такій послідовності: у правому верхньому куті - ім'я та 

прізвище автора, науковий ступінь, посада, повна назва навчального (наукового) 

закладу; нижче по центру - назва статті; 

• посилання в тексті на літературні джерела слід супроводжувати цифрами у 

квадратних дужках із позначенням спочатку номера цитованого видання 

відповідно до бібліографічного списку і через кому цифрами сторінку, наприклад 

[3, с.5]; 

• текст має бути відредагований і перевірений, прізвища та інші власні назви, а 

також терміни мають бути звірені й уніфіковані. Бажано уникати абревіатур, а в 

разі потреби - розшифровувати їх. Редакційна колегія не несе відповідальності за 

науковий зміст статей та допущені авторами помилки. 

 

До конференції буде видано № 10 Андріївського вісника. 

м. Рівне, вул. 16 липня, 4а (контактний тел.: (0362) 62-03-88) 

Оргкомітет зобов'язується своєчасно повідомити учасників про результати 

розгляду заявок і матеріалів. 

У разі Вашої згоди взяти участь у роботі конференції просимо повідомити 

оргкомітет та завчасно надіслати матеріали. 

 

Тексти доповідей і повідомлень приймаються в електронному форматі  

до 15 вересня 2021 р. на адресу: 

 seminaria.rv@ukr.net 

wborshchevych@gmail.com  

 

 

 

 

Голова організаційного комітету  

Ректор РДС, к.б.н., прот. Віталій Лотоцький 

секретар  

д.і.н. Володимир Борщевич  
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