
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
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ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОДА 

МУКАЧІВСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЄПАРХІЯ 

БОГОСЛОВСЬКО-ІСТОРИЧНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР 

ІМЕНІ АРХІМАНДРИТА ВАСИЛІЯ (ПРОНІНА) 

МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ АФОНСЬКОЇ СПАДЩИНИ В УКРАЇНІ 

 

Шановні колеги!  

Запрошуємо Вас взяти участь у 

Міжнародній науковій конференції 

«"Малий Афон" – монастирі та чернецтво на Закарпатті: 

традиції і сучасність»,  

присвяченій 1000-літтю давньоруського чернецтва на Афоні 

 

3-4 жовтня 2015 р. 

м. Мукачево, Україна 

 
За інформаційної підтримки православного порталу «Руський Афон» (www.afonit.info) та 

наукового альманаху «Афонська спадщина» 
 
 
Пропоновані теми конференції: 
 

- Роль Афону в розвитку монастирів на Русі, їх зв’язок зі Святою Горою. 
- Вплив афонської спадщини на культуру і духовність народів Центрально-Східної 

Європи. 
- Афон і Закарпаття: історичні зв’язки. 
- Печерні монастирі в Україні та Центрально-Східній Європі. 
- Чернецтво на Закарпатті та в Україні: історія та сучасність. 

 
Планується робота кількох секцій. 
 



Робочі мови конференції: українська, російська, інші слов’янські мови.  
 
Місце і час проведення: Мукачево, 3 жовтня 2015 р.  Адреса: м. Мукачево (село Лавки), вул. 
Монастирська, 1. Красногорський Всіхсвятський чоловічий монастир.  
 
4 жовтня – екскурсія православними монастирями Закарпаття. 
 
Матеріали конференції будуть включені до чергового збірнику «Наукові записки» 
Богословсько-історичного науково-дослідного центру імені архімандрита Василія (Проніна). 
 
У роботі конференції передбачається очна і заочна участь. 
 
Координатори: 
 
Данилець Юрій Васильович (jurijdanilec@rambler.ru, тел. моб.: +38-050-692-87-81), 
 
Для участі в конференції просимо надіслати до 1 вересня 2015 р. заявку із зазначенням теми 
доповіді та відомостями про автора (прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, вчене 
звання, духовний сан, місце роботи, адресу, домашній або мобільний телефон, електронна 
адреса). 
 
Після конференції до 1 листопада 2015 р. необхідно надіслати текст доповіді на українській, 
російській чи інших слов’янських мовах. 
 
Проживання буде забезпечено організаторами конференції.  
 
Для заочних учасників оргкомітет після проведення конференції вишле збірник матеріалів 
поштою. 
 
Вимоги до оформлення статей: 

1. Формат А 4, шрифт - 14 Times New Roman. 

2. Міжрядковий інтервал - одинарний. 

3. Посилання – посторінкові. 

4.  Поля - 2 см. 

5. Обсяг – до 16 стор.  

6. По центру сторінки набираються: ініціали через пробіл та прізвище автора (малими 
літерами) напівжирним шрифтом, далі друкуються через рядковий пробіл посада 
автора та місце роботи звичайним шрифтом (малими літерами), назва доповіді 
(великими) так само через рядковий пробіл, підзаголовок в дужках з нового рядка 
(малими). 

7. Оргкомітет залишає за собою право технічної коректури. 

8. Тексти статей повинні бути вивірені, автори несуть повну відповідальність за зміст. 

 

З повагою, 

Оргкомітет конференції 


