
Кам’янець-Подільський державний історичний музей-заповідник 

Кам’янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка 

Кам’янець-Подільська міська організація Національної спілки краєзнавців України 
 

Інформаційний лист-запрошення 

Шановні колеги! 
 

З нагоди 110-річчя від народження Сергія Кириловича Шкурка (1907–1980) – краєзнавця 

Хмельниччини, 

90-річчя від народження Євгенії Михайлівни Пламеницької (1927–1994) – українського 

архітектора-реставратора, 

65-річчя від народження Миколи Борисовича Петрова (1952–2008) – українського історика, 

археолога 

Запрошуємо Вас узяти участь у 

роботі круглого столу по обговоренню теми: 
 

«Археологи – дослідники Кам’янця-Подільського» 
який відбудеться 22 березня 2017 р. 

о 1100 год 

на базі Кам’янець-Подільського державного 

 історичного музею-заповідника (Міська Ратуша) 
 

Напрямки роботи круглого столу: 

1. Історіографія археологічних досліджень Кам’янця-Подільського. 

2. Проблеми датування пам’яток археології та археологічного матеріалу Кам’янця-

Подільського. 

3. До проблеми складання археологічної карти Кам’янця-Подільського. 

4. Проблема заснування Кам’янця на Поділлю як міста. 
 

Публікація матеріалів: 

Доповіді наукового круглого столу будуть опубліковані у збірнику матеріалів VII Міжнародної 

науково-практичної конференції «Археологія & Фортифікація України», або ж будуть видані 

окремою збіркою. 

Умови оформлення доповідей за наступними вимогами: 

- Текстовий формат – Times New Roman; 

- Розмір шрифту (кегль) – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; відступ абзацу – 1,25; вирівнювання – 

по ширині; 

- Розміри полів: верхнє та нижнє – 20 мм, ліве – 30 мм, праве – 15 мм; 

- У тексті використовується дефіс „-“ без пропусків й тире „–“ з пропусками; 

- До статті повинен додаватися список використаних джерел (в алфавітному порядку), список 

скорочень, анотація, ключові слова; 

- Посилання на літературу та джерела подаються у квадратних дужках, наприклад: [1]. [2, с. 3]. [4, 

Арк. 5].; 

- Розмір статті – основний текст до 12 сторінок; 

- Ілюстрації подаються у форматі JPEG (не більше 5-ти малюнків або схем); 
 

!- Автор доповіді несе відповідальність за правильність та достовірність поданого матеріалу, за 

точне цитування джерел і літератури та посилання на них. Оргкомітет залишає за собою право 

підбору доповідей до круглого столу. 

!- При заочній участі надсилається тільки pdf варіант збірника. 

Основні дати: 

 → Прийом заявок та доповідей для участі у Круглому столі – до 15 березня 2017 р.  

Організаційні питання: 

Тел. моб. – 096-44-11-091 (Болтанюк Петро Анатолійович). 

Тел. моб. – 098-88-39-857 (Старенький Ігор Олександрович). 

Тел. роб. – (04938) 2-82-95 



 

Адреса: 

32300, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський державний 

історичний музей-заповідник, вул. Іоанно-Предтеченська, 2. 

E-mail: museum.kp@gmail.com 
 

 

 

 
Зразок оформлення матеріалів: 

П.І.Б., вчене звання, посада, 

місце роботи. 

НАЗВА СТАТТІ 

Ключові слова: 5–8 слів; 

Анотація: 3–5 рядки; 

Текст статті 

Список використаних джерел та літератури (В алфавітному порядку; текстовий формат – Times 

New Roman; шрифт 12; міжрядковий інтервал – 1) 

Ілюстрації 

Список скорочень 

 

ЗАЯВКА 

на участь у Круглому столі: 

1. Прізвище  

2. Ім’я  

3. По-батькові  

4. Учений ступінь, наукове 

звання 

 

5. Місце роботи  

6. Посада  

7. Планую (виберіть): 

виступити з доповіддю (до 10–

15 хв), взяти участь як слухач 

 

8. Назва доповіді 
 

9. Потреба у технічних засобах 
 

10. Чи потрібно забронювати 

місце у готелі 

 

11. Службова адреса та 

телефон 

 

12. Домашня адреса та моб. 

телефон 

 

13. E-mail  

 

mailto:museum.kp@gmail.com

