
 

 

ОГОЛОШЕННЯ 

 ПРО ПРОВЕДЕННЯ КРУГЛОГО СТОЛУ  

присвяченого 470 річниці  
від Дня народження Станіслава Жолкевського  

на тему: 
 

«СТАНІСЛАВ ЖОЛКЕВСЬКИЙ – ЗНАКОВА ПОСТАТЬ,  
СПІЛЬНА ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ ТА ПОЛЬСЬКОЇ ІСТОРІЙ» 

 
 Станіслав Жолкевський – засновник міста Жовкви, є знаковою постаттю як в історії 
Польщі, так і в історії України, будучи етнічним українцем. Він став основоположником 
міста Жовкви та залишив по собі значний культурний спадок. Даний круглий стіл 
покликаний розкрити основні спірні моменти в його життєвій біографії, привернути увагу 
до його військових досягнень, епістолярної та творчої спадщини, створити своєрідну 
платформу для згуртування усіх зацікавлених осіб, культурних та наукових установ, 
довкола всебічного дослідження постаті Станіслава Жолкевського. 

 Запрошуємо до участі в круглому столі науковців, аспірантів, магістрів ВНЗ, 
здобувачів та наукових працівників, які активно проводять дослідження, присвячені 
Станіславу Жолкевському, історії міста Жовкви, історії України та Польщі періоду кінця 
XVI – XVIІ ст. та усіх зацікавлених осіб.  

Дата проведення: 13 жовтня 2017 року.  

Місце проведення – Гетьманська зала, Жовківський замок, м. Жовква пл. Вічева, 2. 

Основні напрямки обговорень та дискусій на круглому столі: 

1. Станіслав Жолкевський: життєвий шлях та його роль в історії. 
2. Епістолярна та творча спадщина С.Жолкевського як джерело до 
історичних досліджень: зміст та значення.  
3. Шляхи створення віртуального науково-культурного центру 
«Жолкевські» при Державному історико-архітектурному заповіднику у м. 
Жовкві: його мета, завдання та формат функціонування.  

 
 Тези та тексти доповідей учасників круглого столу будуть опубліковані в черговому 
номері наукового збірника «Жовква крізь століття» по його завершенні. Учасники, які 



бажають надрукувати свої статті чи тези доповідей, повинні надіслати матеріали, 
оформлені згідно поданих нижче вимог до 30 жовтня 2017 року.  
 Заповнену заявку на участь у роботі круглого столу просимо надати до 20 серпня 
2017 року на електронну адресу n.pjech@gmail.com, контактна особа Наталія П’єх  

Вимоги щодо оформлення текстів доповідей та тез: 

 У правому верхньому куті великими буквами має бути вказане ім’я та прізвище автора 
статті (Олександр ПЕТРЕНКО), його вчене звання та науковий ступінь, посада та місце праці. 
Нижче, великими буквами має бути розміщена назва статті. Рукописи приймаються в 
комп’ютерному наборі (цифровий варіант + роздрук). Редактор Microsoft Word (Word 2003 і 
пізніші версії); шрифт Times New Roman; кегль – 14; інтервал – 1,5; вирівнювання рядків за 
шириною; відступ першого рядка 1 см; поля: верхнє – 2 см, нижнє – 2 см, ліве – 3 см, праве – 1,5 
см. Шрифт друку має бути чітким з однаковою щільністю тексту, стрічка – чорного кольору 
середньої жирності. Стаття повинна бути надрукована на одному боці стандартного аркуша 
формату А 4. Обсяг статті має складати до 1 др. арк. (20 000 – 40 000 символів з пробілами).  
 Цифровий файл потрібно назвати прізвищем автора статті латинськими літерами.  
 Поклики на використані в тексті на використані джерела та літературу здійснюються 
посторінково в автоматичному режимі. Перший раз, коли здійснюється поклик на літературу 
необхідно вказати повний бібліографічний запис публікації, в разі повторного використання 
поклику здійснюється скорочений запис, із зазначенням сторінки на яку здійснюється поклик. 
Якщо поклики здійснюються на вже опубліковані джерела, до їх оформлення застосовується такий 
самий механізм оформлення, що й до літератури. Якщо поклики здійснюються на оригінали 
архівних документів, першою – вказується повна назва установи, де документ зберігається, в 
дужках абревіатура, яка потім вживається в разі повторного поклику на це джерело, крім того в 
разі першого поклику на конкретний фонд крім номеру, вказується його повна назва.   
 В разі використання в статті зображень, графіків та схем, їх необхідно подавати окремими 
файлами в великому розширенні з підписами та з зазначенням їх місця в самому тексті.  
 В кінці статті необхідно подати коротку анотацію українською та англійською мовами, за 
наступною схемою: ім’я та прізвище автора, назва статті, невеликий текст обсягом 5-7 речень, 
ключові слова. 

 Консультації з приводу подачі матеріалів до друку та участі у роботі круглого 
столу можна отримати за телефонами 03252-22-549, 03252-62-051, 0977482551 – та за 
електронною адресою n.pjech@gmail.com - Наталія П'єх.  
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ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ 

Прізвище, ім'я, по батькові  

Місце роботи (навчання)   

Посада  

Науковий ступінь, вчене звання  

Адреса, електронна пошта   

Контактний телефон   

Тема доповіді  

Форма участі (особиста присутність чи 

надання публікації) 

 

 


