
Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у науково-
практичній конференції “Велика 
Вітчизняна війна: уроки історії”, 
присвяченій 70-річчю визволення України від 
німецько-фашистських загарбників, яка 
відбудеться 28 жовтня 2014 року в 
Хмельницькому університеті управління та 
права. 

Основні тематичні напрямки конференції: 

1. Сторінки літопису та увічнення подій 
Великої Вітчизняної війни. 

2. Рух опору в Україні: маловідомі факти. 
3. Історія Великої Вітчизняної війни в особах. 
4. Спогади учасників та очевидців Великої 

Вітчизняної війни. 

Робочі мови: українська, російська. 

Для участі в конференції Вам необхідно 
до 15 червня 2014 року надіслати 
електронні варіанти заявки на участь 
(зразок додається) та матеріалів доповіді на 
адресу biblioteka-kpnu@rambler.ru або 
nauka@univer.km.ua. 

Одержання доповіді та заявки на участь, 
після обробки оргкомітетом, обов’язково 
підтверджується нашим повідомленням про 
отримання на вказану Вами електронну 
адресу. 

У випадку неодержання підтвердження 
про реєстрацію просимо звернутися до 
Оргкомітету. 

 

 Доповідь повинна бути виконана на 
актуальну тему, містити глибоке наукове 
дослідження, грамотно написана й акуратно 
оформлена. 

 Назва файлу повинна відповідати прізвищу 
та імені учасника конференції латиницею 
(напр.: Petrenko_Kyrylo.doc). 

 Обсяг доповіді не повинен перевищувати 
10 сторінок, текстовий редактор – Microsoft 
Word, формат сторінки А4 (297х210 мм), 
орієнтація – книжкова, поля – 25 мм; 
Гарнітура – Time New Roman, кегель – 14, 
міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal. 

 Перший рядок – прізвище, ім’я та по 
батькові (повністю). 

 Другий – посада та місце роботи (повністю). 
 Третій – науковий ступінь, вчене звання 

(повністю). 
 Назва доповіді. 
 Далі йде текст доповіді з абзацним 

відступом 1,25 см. 
 Посилання в тексті оформляються в 

квадратних дужках – [2, с. 56], де перше 
число означає порядковий номер у списку 
використаних джерел, друге – номер 
сторінки. 

 Список використаних джерел розміщується 
наприкінці тексту й повинен бути 
оформлений відповідно до існуючих 
стандартів бібліографічного опису. 

Примітка: 

Роботи, які не відповідають вимогам 
або надіслані після закінчення 
встановленого терміну, не розглядаються. 

 

Петренко Кирило Ярославович, 
доцент кафедри теорії та історії держави і права 
Хмельницького університету управління та права, 

кандидат історичних наук, доцент 

ПОДВИГ УЧАСНИКІВ ВІЙНИ 

Вшанування історичного подвигу народу у 
боротьбі проти фашистських загарбників 
[… текст доповіді …]. 

Література: 

1. Патриляк, І. К. Україна в роки Другої світової 
війни: спроба нового концептуального погляду 
[Текст] / І. К. Патриляк, М. А. Боровик. – К., 
2010. – С. 161–162. 

 

 

1. Усі витрати, що пов’язані з перебуванням 
на конференції “Велика Вітчизняна війна: 
уроки історії” (проїзд, проживання, 
харчування тощо), оплачується 
учасниками за власний рахунок або за 
рахунок сторони, яка їх відряджає. 

2. Матеріали з доповідями конференції 
планується видати до початку 
конференції та безкоштовно роздати 
учасникам, які безпосередньо візьмуть 
участь у ній. Решта учасників зможуть, 
за їхнім бажанням, отримати дані 
матеріали рекомендованим листом за 
адресою, вказаною в електронній заявці. 

NOTE BENE (НЕОБХІДНО ЗНАТИ): 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДІ ВИМОГИ 
ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДЕЙ 

N.В. Редакційна колегія залишає за собою 
право редагування або відхилення матеріалу, 
який виконаний та оформлений з відхиленням 
від зазначених вище вимог! 



 

Заявка на участь 
у науково-практичній конференції 

“Велика Вітчизняна війна: уроки історії” 

Прізвище _______________________________ 
Ім’я ____________________________________ 
По батькові _____________________________ 
Посада та місце роботи ___________________ 
Науковий ступінь, вчене звання ____________ 
Тема доповіді ___________________________ 
Тематичний напрямок ____________________ 

Відомості про приїзд: 
Форма участі: особиста / заочна. 
Бронювати місце у готелі: так / ні. 

Координати для контакту: 
Телефон ________________________________ 
Електронна адреса _______________________ 
Поштова адреса _________________________ 

 

Реєстрацію та відкриття конференції буде 
проведено у першому корпусі 
Хмельницького університету управління та 
права, який розташований за адресою: 

м. Хмельницький, вул. Театральна, буд. 8 

До першого корпусу краще добиратись: 

Від залізничного вокзалу: 
 тролейбуси №№ 7, 7а, 14 до зупинки 

“Філармонія”; 
 тролейбус № 4 до зупинки “Театр 

ім. Старицького”; 
 автобуси №№ 5, 20 до зупинки 

“Філармонія”. 

Від автобусного вокзалу: 
 автобус № 20 до зупинки “Філармонія”. 
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900 – 1000  реєстрація учасників 
1000 – 1030  відкриття конференції 
1030 – 1330  пленарне засідання 
1330 – 1500  перерва на обід 
1500 – 1700  пленарне засідання 
1700 – 1730  підведення підсумків і закриття 

конференції 

______________________________ 

 

 

Хмельницький університет 
управління та права 

вул. Театральна, буд. 8 
м. Хмельницький, 29013 

Науково-дослідна частина 

тел. / факс: 0 (382) 71-80-80 

Ел. адреса: nauka@univer.km.ua 

Web-сторінка: www.univer.km.ua 

Хмельницька обласна державна адміністрація 
Хмельницька обласна рада 

Кам’янець-Подільський національний університет 
імені Івана Огієнка 

Хмельницький університет управління та права 
Хмельницька обласна організація 

ветеранів України 
Хмельницька обласна організація 

Національної спілки краєзнавців України 

 

Науково-практична 
конференція 

“Велика 
Вітчизняна війна: 

уроки історії”, 
присвячена 70-річчю визволення 

України від німецько-фашистських 
загарбників 

з виданням збірника матеріалів 
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Хмельницький 

ТЕРИТОРІАЛЬНЕ РОЗТАШУВАННЯ 

ЗРАЗОК ЗАЯВКИ 

КООРДИНАТИ ОРГКОМІТЕТУ 

N.В. У випадку, коли після надсилання 
заявки з’ясується, що Ваша участь у 
конференції з тих чи інших причин є 
неможливою, просимо Вас завчасно 
повідомити Оргкомітет!!! 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН КОНФЕРЕНЦІЇ 

mailto:nauka@univer.km.ua
http://www.univer.km.ua/



