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75 РОКІВ ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
Офіційно Хмельницька область (до 1954 року
вона мала назву «Кам’янець-Подільська область»)
утворена 22 вересня 1937 року з центром у м. Кам’янці-Подільському. В червні 1941 р. обласний
центр був переміщений до м. Проскурова (нині
м. Хмельницький). За 75 років функціонування
область пройшла тернистий шлях свого становлення і розвитку й утвердилася в Україні, виявила
свою життєдайність. З нагоди нинішнього ювілею
області у всіх містах та районах, закладах освіти
і культури відбулися наукові конференції, круглі
столи, читання, виставки та інші заходи святкування. Підсумком цих урочистостей стало проведення 21–22 вересня у м. Кам’янці-Подільському,
в приміщені коледжу культури і мистецтв, всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції
«Хмельниччина в контексті історії України (До 75річчя утворення Хмельницької області). За підтримки Хмельницької обласної державної адміністрації та обласної ради, обласного управління культури, туризму і курортів конференцію організували
Хмельницький обласний краєзнавчий музей, обласна
організація Національної спілки краєзнавців України,
Центр дослідження історії Поділля Інституту історії
України НАН України при Кам’янець-Подільському
національному університеті імені Івана Огієнка.
У роботі зібрання взяло участь понад 150 заявлених
у науковій програмі науковців, краєзнавців, членів
НСКУ, освітян, працівників архівів, музеїв, бібліотек
з Києва, Львова, Дніпропетровська, Вінниці, Рівного,
Острога, Чернівців, Хмельницького, Кам’янцяПодільського, Тернополя та інших міст України.
Роботу конференції вступним словом відкрив голова Хмельницької обласної організації НСКУ, доктор історичних наук, професор БАЖЕНОВ Л.В. Були
заслухані привітанням учасникам форуму від голови Хмельницької обласної державної адміністрації
ЯДУХИ В.С. та голови обласної ради ДЕРИКОТА
М.В., заступника Кам’янець-Подільського міського голови СУКАЧА В., зачитано Звернення Високопреосвященнійшого Антонія, Митрополита
Хмельницького і Старокостянтинівського.
На пленарному засіданні конференції були заслухані наукові доповіді: доктора історичних наук, професора Хмельницького національного університету ГРИГОРЕНКА О.П. «Сімдесятип’ятирічний шлях становлення та розвитку
Хмельницької області», доктора історичних наук,

професора Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка БАЖЕНОВА Л.В. «Від першипх товариств до Національної спілки краєзнавців України: основні віхи становлення і розвитку краєзнавства на Хмельниччині
(1937-2012 рр.)», директора Центрального державного архіву зарубіжної україніки, голови Ради директорів центральних державних архівів України,
кандидата історичних наук БЕРКОВСЬКОГО В.Г.
(м. Київ) «Джерела до історії північної Хмельниччини першої половини ХХ ст. у фондах центральних державних архівів», доктора історичних наук,
професора Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича БРИЦЬКОГО П.П.
«Стан військових частин у Кам’янець-Подільській
області в контексті боєготовності Київського військового округу у 1939-1940 рр.», начальника
Головного управління економіки Хмельницької
ОДА ЧАЙКОВСЬКОЇ О.С. та її першого заступника
ХОМЕНКО М.В. «Соціально-економічний розвиток
Хмельницької області за 1991-2012 роки» та інші.
Різноманіття аспектів і проблем історії, культури, економіки, громадсько-політичного життя,
духовності було розглянуто під час роботи секційних засідань конференції, зокрема, на секції 1
«Історія краю», секції 2 «Регіональна історія
Хмельниччини», секції 3 «Хмельниччина в роки незалежності», секції 4 «Видатні особистості
Хмельниччини», секції 5 « Природа краю, пам’ятки
минулого, народні майстри, музейна справа».
На заключному пленарному засіданні підведені
підсумки роботи конференції та обговорені й прийняті рекомендації для обласної і місцевої влади,
краєзнавчих товариств і структур щодо подальшого дослідження і популяризації минулого та сьогодення складової України Хмельниччини-Поділля.
У ході роботи зібрання відбулися презентації виданого напередодні наукового збірника
«Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої
конференції «Хмельниччина в контексті історії
України (До 75-річчя утворення Хмельницької
області» загальним обсягом 60 друкованих аркушів, а також інших науково-краєзнавчих видань,
які вийшли у світ у 2012 році.
22 вересня, в суботу, після завершення конференції її учасники відбули до Хмельницького,
де взяли участь у велелюдному святкуванні 75річчя утворення Хмельницької області на майданах, вулицях і стадіонах міста.
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