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23 вересня 2020 року 

Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека. 
 

Проведення здійснюється на платформі ZOOM 
 

11.20 – 11.30 -  Реєстрація учасників на платформі ZOOM 

11.30  – Початок роботи  

Модератор: Баворовська Олена Олександрівна, заступник директора Хмельницької ОУНБ 

11.30-11.40 Вступне слово  

Чабан К.А., директор Хмельницької ОУНБ. 

Блажевич Ю.І., к.і.н., голова Хмельницького церковно-історичного товариства 

та Хмельницької міської організації НСК України 

11.40-11.50 Теми доповідей: 

Церковно-історичні дослідження на Поділлі ХІХ – ХХ століття.  

Блажевич Ю.І., к.і.н., голова Хмельницької міської організації НСК України, 

голова Хмельницького церковно-історичного товариства 

11.50-12.00 До проблеми статистики Подільської губернії на початку ХХ століття  

Адамський В.Р., к.і.н., доцент кафедри суспільних дисциплін ХГПА, заступник 

голови Хмельницького церковно-історичного товариства 

12.00-12.10 Подільські краєзнавчі інституції: історія творення та діяльності.  

Трембіцький А.М., д.і.н., член  НСК України та Наукового товариства              

ім.. Т.Г. Шевченка 

12.10-12.20 Український національний складник в історико-статистичних та 

народознавчо-краєзнавчих описах Поділля ХІХ століття.  

Земський Ю.С., д.і.н., професор кафедри міжнародних відносин та туризму 

Хмельницького національного університету 

12.20-12.30 Проблема вірогідності джерельної бази праць Подільського історико-

статистичного комітету. 

Дячок В.В., к.і.н., доцент кафедри міжнародних відносин та туризму 

Хмельницького національного університету 

12.30-12.40 Історичний зв'язок подільських і київських духовних шкіл кінця ХVІІІ – 

початку ХХ століття: видатні персоналії церковної освіти і видавничої діяльності 

(до 100-ї річниці закриття Подільської духовної семінарії). 

Причишин С.М., к.і.н., член НСК України, відповідальний секретар 

Хмельницького церковно-історичного товариства  

12.40-12.50 Сакральні храми Хмельниччини в контексті культурної спадщини 

України. 

Шпаковський С.М., заступник директора з питань охорони культурної 

спадщини ХОНМЦКіМ, член НСК України 

12.50-13.00 Канонізований за життя. Сповідь протоієрея Олександра Макова (1881 – 

1985). 

Дацюк О.А., к.б., протоієрей, секретар Хмельницької єпархії УПЦ, член НСК 

України 

13.00-13.10 Роль та місце Хмельниччини в структурі релігійного туризму України. 

Коцюк В.Д., к.і.н., декан гуманітарно-економічного факультету Хмельницького 

інституту МАУП 

13.10-13.15 Презентація книжкової виставки «На службі національної культури та 

історичної правди» (з фондів Хмельницької ОУНБ)  

Борейко В.М., завідувачка відділу краєзнавства ОУНБ. 

13.15-13.30 Питання відповіді 

Загальна дискусія 

Підведення підсумків 



 


