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24 вересня 2021 року проводять Всеукраїнську наукову історико-краєзнавчу конференцію 

«Місто Хмельницький в контексті історії України»,  

присвячену 590-річчю першої згадки про місто Хмельницький 

 

Робота конференції планується за такими напрямками: 

 

‒ історіографія, бібліографія і джерелознавство міста Хмельницького (Плоскирова, Проскурова) 

та краю (Поділля та Південно-Східної Волині);  

‒ історія міста Хмельницького та краю з найдавніших часів до ХVІІІ ст.;  

‒ місто та край у ХІХ – на початку ХХ ст.;  

‒ місто та край в Українській революції 1917-1921 рр.;  

‒ місто та край  у міжвоєнний період, утворення Кам’янець-Подільської (Хмельницької) 

області; 

‒ місто Проскурів (Хмельницький) та Кам’янець-Подільська (Хмельницька) область в роки 

Другої світової війни;  

‒ розвиток міста та Хмельниччини в повоєнні роки та проблеми і перспективи її розвитку в 

сучасний період;  

‒ історія населених пунктів Хмельницької міської ТГ; 

‒ пам'ятки історії, археології та культури міста Хмельницького та Хмельницької області;  

‒ історія підприємств та установ, громадських організацій, закладів культури, освіти, охорони 

здоров’я та спорту, військових частин, релігійних конфесій;  

‒ видатні постаті. 

 

Оргкомітет приймає наукові доповіді обсягом до 12 сторінок формату А-4. Можливі додатки, 

графічні зображення. Матеріали, схвалені оргкомітетом, будуть включені до програми конференції. 

 

Вимоги до оформлення матеріалів: 

 

Прізвище та ініціали автора (авторів), 

 місце проживання 

Назва статті 

Анотація (українською мовою, 3-4 речення)  

Ключові слова (до 5-6 слів)  

Текст статті: (стиль «звичайний», формат Word, Times new Roman, шрифт 12, міжрядковий 

інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1,25, вирівнювання – по ширині, розміри всіх полів 20 мм). 

Посилання на джерела та літературу подаються в квадратних дужках [1], [2, с. 3], [4, арк.5], [6; 7].  

Джерела та література: (стиль «звичайний», формат Word, шрифт 12, міжрядковий інтервал – 

1). Бібліографічний опис джерел та літератури відповідно до вимог ВАКу. Список джерел та 

літератури подавати за алфавітом. 

На окремому аркуші подати: прізвище, ім'я та по батькові автора, відомості про місце роботи 

чи навчання, посаду, науковий ступінь, вчене звання, адресу (E-mail при наявності) і номер телефону. 

Збірник матеріалів видається до початку конференції, тому просимо до 15 липня 2021 року 

надсилати у електронному варіанті на E-mail: conferencekhm@gmail.com.  

 

Контактний тел.: Сергій Єсюнін – 0979603774; Світлана Прокопенко – 0676697326. 


