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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
 

Мета конференції: 

обговорення питань співробітництва між Україною і НАТО в умовах Російсько-

української війни (з 2014 р.), обговорення проблематики оборонної і 
безпекової політики України,  сприяння розвитку співробітництва в галузі 

освіти і науки, налагодження та поширення всебічних суспільно-політичних, 
науково-освітніх, інформаційних зв’язків і взаємодії на національному та 

міжнародному рівнях; формування культури міжнародного спілкування, 
всебічного суспільного обговорення питань міжнародних відносин; сприяння 

розвитку освітньої та культурної дипломатії України; встановлення й 
розширення контактів між представниками освітянської, наукової спільноти 

та громадськості. 
 

Загальна інформація: 

До участі у конференції запрошуємо науковців, експертів у сфері 
міжнародних відносин і суспільних наук, аспірантів, магістрів, працівників 

закладів освіти, наукових інституцій, бібліотек, органів НТІ, архівів, музеїв, 

громадських активістів, спеціалістів-практиків України та країн-партнерів. 
Участь у конференції безкоштовна. 

За результатами конференції всі учасники отримають електронний 
збірник матеріалів конференції. 

 

Напрями конференції: 
1. Роль НАТО в підтриманні глобальної безпеки: історія та сучасність. 

2. Стратегічні пріоритети та ключові напрями розвитку партнерства між 
Україною та НАТО. 

3. Співробітництво між Україною та НАТО у сфері боротьби проти російської 
збройної агресії (з 2014 р.) та її ескалації в 2022 р. 



4. Оборонна та безпекова політика України в історичній ретроспективі. 
5. Суспільні, правові і гуманітарні аспекти національної та міжнародної 

безпеки. 
 

Офіційні мови конференції: українська, англійська, польська, німецька, 
французька. 

 
Вимоги до тез доповідей: 

❖ Обсяг тез – до 3 сторінок при форматі сторінки А4, орієнтація книжкова. 
❖ Поля: верхнє, нижнє, праве та ліве - 20 мм; шрифт – TimesNewRoman, 

кегль – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; абзацний відступ – 1,25 см; 
вирівнювання по ширині. 

❖ Праворуч – прізвище, ім’я, по-батькові автора, науковий ступінь, вчене 

звання, повна назва установи, де працює або навчається автор. Шрифт 
TimesNewRoman, кегль 14. 

❖ Назва доповіді через один міжрядковий інтервал посередині рядка 
(великими літерами, без крапки в кінці): шрифт TimesNewRoman, 

кегль 14, грубо. 
❖ Список джерел – не більше 5-ти. 

 
Зразок оформлення тез доповідей: 

Іваненко Тарас Петрович, 
кандидат історичних наук, 

доцент, Національний 
університет біоресурсів і 

природокористування України 
(м. Київ, Україна) 

 

Військові аспекти українсько-польських відносин 
 

 
Текст…[2, с. 23-25] 

 
Література: 

1. Україна - Польща: наукові студії сусідів-партнерів. Вип. 3 / ред.: І. 
Добрянський; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В.Винниченка, Кіровогр. ін-т регіон. 

упр. та економіки, Балт. гуманіст. вища шк. в Кошаліні. - Кіровоград : Імекс 
ЛТД; Кошалін, 2004. – 125с. 

 
Тези доповідей будуть надруковані в матеріалах конференції. 

 
 

 

Порядок подання матеріалів: 
Для участі у конференції необхідно надіслати оргкомітету до 15 травня 2022 р. 

(включно) заповнити електронну форму-заявку на участь у конференції: 
https://forms.gle/Srus8XBU6zJjVf2T6 

До електронної форми у відповідний розділ прикріплюються тези доповіді (в 
назві файлу зазначте номер секції та прізвище автора, наприклад 

1Іваненко.docx). 
 

https://forms.gle/Srus8XBU6zJjVf2T6


Орієнтовний графік роботи конференції: 

2 червня 

09.00–10.00 Реєстрація учасників 

10.00–10.30  Відкриття конференції 

10.30–13.00 Пленарне засідання 

13.00–14.30  Перерва 

14.30–16.30 Робота секцій 
 

Контакти організаційного комітету: 
Україна, 03041, м. Київ,  
вул. Генерала Родімцева, 19, навч. корпус № 1, ауд. 56, гуманітарно-педагогічний 
факультет, кафедра міжнародних відносин і суспільних наук 

Роб. тел.: 044-527-81-16 
Телефони: +380-93-109-11-21 – Грушецький Богдан Павлович 

         +380-97-083-81-18 – Кропивко Олена Михайлівна 
                 +380-50-544-68-91 – Хвіст Вікторія Олексіївна 

 
 

Електронна адреса: konf_ist_pol@ukr.net  


