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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
Шановні колеги! 

Запрошуємо взяти участь у роботі всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Українська незалежність: 30 років поступу», приуроченої 30-річчю 

незалежності України. Конференція  відбудеться 18 серпня 2021 року в 

Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці. 

 
Робота конференції планується за такими напрямами: 

- джерела та  історіографія національного державотворення; 

- аспекти історії державотворення в Україні; 

- здобуття Україною незалежності 1991 року: панорама подій в центрі та регіонах; 

- розбудова незалежності в усіх сферах суспільного життя; 

- державне будівництво та громадсько-політичне життя в незалежній Україні: уроки і 

досвід; 

- перебудова економіки на засадах приватної власності та ринку; 

- національно-культурне відродження України в роки незалежності; 

- боротьба за європейський вибір і територіальну цілісність держави на Євромайдані та 

Сході України (2014-2021 рр.); 

- незалежна Україна на міжнародній арені; 

- внесок видатних діячів у здобуття і розбудову Незалежності та ін. 

 

Реєстрація - 18 серпня з 10. 00 до 11. 00 год. в корпусі Хмельницької обласної 
універсальної наукової бібліотеки за адресою: м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 28.  

Початок роботи – об 11год. в читальному залі бібліотеки.. 

Вимоги до текстів наукових статей: 

- обсяг – 6 -12 сторінок, усі поля – по 2 см, гарнітура «Times New Roman», кегль – 14, 

міжрядковий інтервал – 1,5; абзацний відступ – 1 см; 

- посилання на джерела в тексті подавати за таким зразком: [6, арк. 24]; [15, с. 87]. 

- матеріали мають містити такі складники: ініціали, прізвище автора; назва закладу, де 

працює або навчається автор; назва статті; анотація і ключові слова; текст; список використаних 

джерел. 
Тим, хто виявить бажання взяти участь у конференції, потрібно до 1 серпня 2021 року 

подати текст статті на електронну адресу: centrpodil@ukr.net  із зазначенням відомостей про 

автора (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, електронна 

адреса, контактний телефон). 

 

За матеріалами роботи конференції буде видано науковий збірник. 

Контактні телефони: 0966107694 (Лев Баженов), 0964576009 (Віктор Прокопчук). 
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