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Хмельницький  

НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ  

Отець  
Генрик 

Дзядош   

- Настоятель костелу св. Анни м.Хмельницький 

Серкова 
Юлія 

 

- голова Спілки вчителів-полоністів Хмельницької 

області, старший викладач кафедри слов’янської 

філології  Хмельницького національного університету 

Ящук 

Інна 

- декан факультету початкового навчання та іноземної 

філології Хмельницької гуманітарно-педагогічної 
академії, доктор педагогічних наук, професор 

Біницька 

Олена 
 

- проректор з економічних питань Хмельницької 

гуманітарно-педагогічної академії, кандидат 
економічних наук, доцент 

Міцінський 

Франц 

- голова Хмельницького обласного осередку спілки 

поляків України 

Отець Віктор 
Білоус 

- ректор Інституту богословських наук (м. Городок), 
доктор філософії 

Байдич 
Володимир 

-    директор Державного архіву Хмельницької області 
 

Біницька 

Катерина 

-  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

педагогіки та психології Хмельницької гуманітарно-

педагогічної академії 

Станіславова 

Людмила 

- декан гуманітарно-педагогічного факультету 

Хмельницького національного університету, кандидат 

філологічних наук, доцент 

Подлевська 

Неля 

- завідувач кафедри слов’янської філології 

Хмельницького національного університету, кандидат 

педагогічних наук, доцент 

Сашко Ірина - кандидат теологічних наук, старший викладач 

кафедри слов’янської філології Хмельницького 

національного університету 

Пулатова 
Людмила 

- кандидат філологічних наук, завідувач кафедри теорії 

та методики суспільно-гуманітарних дисциплін 

Хмельницького обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти 

 



РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

23 листопада 2016 року 

(Костел св. Анни м. Хмельницький) 

 

1030–1100 Реєстрація учасників конференції  

1100–1130 Представлення гостей конференції. Вітальне слово до 

гостей міжнародної конференції настоятелем парафії 

святої Анни Отцем  Генриком Дзядошем.   

1130–1140 Покладання квітів до пам’ятника жертв репресій та 

таблиці загиблим під Смоленським (Музичний супровід). 

1140–1300 Пленарні виступи 

 

1400_1500 Обід 

1500–1600 Свідчення жертв репресій та їх родин. 

1600–1630 Перерва на каву 

1630–17 45 Круглий стіл «Репресії проти поляків та інших 

національностей на Хмельниччині у часи сталінізму». 

Круглий стіл «Страждання у вимірах: Божому і 
людському». 

Музичний супровід творчих колективів студентів та 
викладачів Хмельницької гуманітарно-педагогічної 

академії. 

1800–1900 Святкова літургія за участю Єпископа Кам'янець-
Подільської діїцезії  Леона Дубравського. 

Культурна програма 

(Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія) 

1915–1930 Відвідування музею історії Хмельницької гуманітарно-

педагогічної академії, музею народного декоративно-

ужиткового мистецтва при Хмельницькій гуманітарно-

педагогічній академії. 

 

1930 Урочиста вечеря 

 

 

24 листопада  2016 року 

(Хмельницький національний університет) 



900-1000 Реєстрація учасників конференції  

1000-1200 Пленарне засідання 

Підведення підсумків конкурсу учнівських та 

студентських наукових робіт. Нагородження 

переможців конкурсу.  

1200-1230 Перерва на каву 

1230-1500 Круглий стіл «Польська мова  і література в історії і 

сьогоденні Поділля та перспективи їх вивчення у ЗНЗ 
та ВНЗ Хмельниччини»  

Круглий стіл «Моральність народу – передумова його 
розвитку і процвітання» 

Круглий стіл «Потенціал милосердя в новітню добу 
розвитку освіти, науки, мистецтва, філософії та 

релігії» 
 

15 00 Підведення підсумків роботи міжнародної наукової 

конференції. 

16 00 Від’їзд учасників конференції 

 

Робочі мови конференції: українська, польська, російська, англійська. 

Регламент: 

Доповіді на пленарному засіданні – до 15 хвилин 

Виступ на засіданні круглого столу – до 10 хвилин 

Виступ з інформацією – до 5 хвилин 

Виступ з повідомленням – до 3 хвилин 


