
Міністерство освіти і науки України 
Хмельницька обласна військова адміністрація 

Хмельницька обласна рада 
Хмельницька міська рада 

Департамент освіти і науки ХОДА 
Хмельницька облспоживспілка 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»
Інститут історії України НАН України 

Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут 
Хмельницький національний університет 

Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова 
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія 

Хмельницький інститут соціальних технологій Університету «Україна» 
Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького 

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 
Хмельницька обласна організація Національної спілки краєзнавців України

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Шановні колеги! *

Запрошуємо взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції t
«ХМЕЛЬНИЧЧИНА В УМОВАХ ВІЙНИ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ»

24 лютого 2023 року (м. Хмельницький, вул. Кеш ’янецька З, ХКТЕІ) 
форма проведення: офлайн-онлайн 

, робочі мови конференції: українська, англійська
}

Робота конференції планується за такими напрямками:
- Людиноненависницька ідеологія кремля: від комуністичного режиму до рашизму.
- Діяльність органів влади, державного управління та місцевого самоврядування з метою 

організації національної безпеки і оборони.
- Допомога країн Європи і світу як важливий чинник протидії російській агресії.
- Вплив воєнних дій на соціально-економічне'становище регіону.
- Установи освіти і культури краю в умовах війни.
- Героїзм хмельничан -  захисників України.
- Волонтерський рух на теренах регіону.
- Підтримка внутрішньо переміщених осіб.
- Перспективи розвитку Хмельниччини післявоєнного періоду.

Заявки на участь у  конференції приймаються до 10 лютого 2023 року.
Участь у  конференції безкоштовна.

За результатами планується електронне видання.

Оргкомітет приймає наукові доповіді обсягом до 12 сторінок формату А-4 на електронну 
пошту markoval 914@ukr. net.

Шрифт -  Times New Roman; розмір кегля (шрифта) -  14; міжрядковий інтервал -  1,5; 
абзацний відступ -  1,25; вирівнювання -  по ширині; розміри полів: верхнє та нижнє -  20 мм, 
ліве -  ЗО мм, праве -  15 мм; до статті має додаватися анотація (українською й англійською 
мовами) та ключові слова (українською й англійською мовами). Покликання на літературу та 
джерела у квадратних дужках [ ]. У лівому верхньому куті зазначається УДК. Ілюстрації 
подаються у  форматі JPEG з роздільною здатністю не менше 300 dpi.



Матеріали, які не відповідатимуть вимогам, розглядатися не будуть. Автор(ка) 
статті несе відповідальність за грамотність та достовірність поданого матеріалу.

ЗАЯВКА на участь у конференції:
1. Ім’я, по батькові, прізвищ е

2. Науковий ступінь, вчене звання (за 
наявності) '

3. Назва статті

4. М ісце роботи, посада
(за наявності) •.

5. Службова адреса  
(для запрошень, листів) •

6. Контакти (населений пункт, 
моб. телефон, e-mail)

7. Форма участі

Відповідальні за організацію і проведення конференції: «

к.е.н. Сарай Наталія Ізидорівна (тел. моб. 0961165068); 
д.і.н. Маркова Світлана Василівна (0677588285); 
к.і.н. Коцюк Володимир Дмитрович (тел. моб. 0673477437).

УДК

Зразок оформлення статті:

Прізвище, ім ’я, науковий ступінь, вчене звання, посада
(вказується за наявності)

НАЗВА СТАТТІ

Анотація (українською мовою): З^і речення. 
Ключові слова (українською мовою): 5-8 слів. 
Анотація (англійською мовою): 3-4 речення. 
Ключові слова (англійською мовою): 5-8 слів.

Текст статті
Список використаних джерел та літератури


