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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

Запрошуємо Вас взяти участь у засіданні наукового круглого столу на тему: 

«ВІЧНА СЛАВА ЗАГИБЛИМ, ВІЧНА ШАНА ЖИВИМ», який відбудеться  

3 квітня 2019 року  
у Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці  

 

Науковий круглий стіл присвячений 75-й річниці визволення Хмельницької області від 

гітлерівських загарбників. 

Основні напрями роботи наукового засідання: 

1. Історіографія  та джерела з вивчення подій Другої світової війни у бібліотечних, 

архівних та музейних фондах. 

2. Розвиток регіону у довоєнний період 

3. Хмельниччина у роки Другої світової війни. 

4. Розвиток підпільного та партизанського руху на Хмельниччині. 

5. Духовно-релігійне життя подолян у роки Другої світової війни. 

6. Героїзм подолян на фронті і в тилу. 

7. Подоляни – гастарбайтери: роки нацистської неволі. 

8. Особливості визволення території області від гітлерівських загарбників. 

9. Наслідки нацистської окупації на Хмельниччині та відродження визволених територій. 

10. Військово-патріотичне виховання молоді. 

11. Проведення Всеукраїнської естафети пам’яті на теренах області. 

12.  Друга світова війна у художніх та мистецьких творах подільських авторів. 

 

Усіх охочих узяти у засіданні круглого столу просимо до 25 березня 2019 року надіслати 

на адресу оргкомітету Е-mаіl: library.ounb.km@gmail.com (ОУНБ) з поміткою в темі листа 

«Науковий круглий стіл» Заявку на участь (додаток 1) та текст статті, оформленої відповідно 

вимог  додатку 2. 

За результатами роботи круглого столу планується видання електронного збірника 

матеріалів. Автор статті несе відповідальність за грамотність, правильність та 

достовірність поданого матеріалу, за точне цитування джерел і літератури та посилання на 

них. Програма круглого столу формуватиметься на підставі надісланих вчасно статей. 

 

 

 

 

Додаток 1 

mailto:library.ounb.km@gmail.com


ЗАЯВКА 

на участь у науковому круглому столі 

«ВІЧНА СЛАВА ЗАГИБЛИМ, ВІЧНА ШАНА ЖИВИМ», 

  

Прізвище _____________________________________________ 

Ім’я та по батькові ______________________________________ 

Місце роботи __________________________________________ 

Посада________________________________________________ 

Науковий ступінь ______________________________________ 

Вчене звання __________________________________________ 

 

Додаток 2 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ: 

 

Шрифт: Times new Roman, 14 пт 

Інтервал міжрядковий одинарний 

Поля 20 мм (з усіх боків) 

Обсяг до 10 сторінок 

Прізвище, ініціали автора 

(авторів) 

у правому верхньому кутку; 12 пт, малими, 

напівжирним курсивом 

Назва організації, населений 

пункт 

у правому верхньому кутку; 12 пт, малими, 

курсивом 

Назва статті через 1 інтервал від попереднього рядка, 

напівжирними, прописними,  по центру 

Текст через 1 інтервал від попереднього рядка, 

вирівнювання по ширині 

Список літератури через 1 інтервал від попереднього рядка під 

заголовком ЛІТЕРАТУРА,  

за вимогами ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, 12 пт 

Посилання у квадратних дужках [4, с.95] 

Без нумерації сторінок  

 

Приклад 

Іванова І.І.,  

Національний університет, м. Хмельницький 

 
ЕТАПИ ЗВІЛЬНЕННЯ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ ВІД НАЦИСТСКИХ ЗАГАРБНИКІВ 

 

Минуло вже 75 років від того переможного моменту, коли відвага та 

патріотизм дідів і прадідів забезпечило звільнення нашої Батьківщини від 

нацистських загарбників. Сьогодні настав час визнати та вшанувати особисту 

звитягу героїв-захисників рідної землі….. 
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