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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ  

Загальна інформація  

Мета конференції: проаналізувати сучасні тенденції розвитку світової системи 

міжнародних відносин, визначити основні напрями її трансформації в умовах російсько-

української війни; розглянути безпековий вимір міжнародних відносин в контексті 

російської агресії; з’ясувати наслідки окупації РФ Криму та перспективи його повернення в 

Україну; обговорити актуальні питання міждержавних відносин та євроатлантичних 

прагнень України в умовах російської агресії; сприяти встановленню та розвитку наукової 

співпраці між вітчизняними та зарубіжними навчальними закладами та науковими 

установами. 

Місце проведення: гуманітарно-педагогічний факультет, навч. корпус № 3, ауд. 309, 

вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ, Україна, 03041. 

До участі в конференції запрошуються науковці, експерти в сфері міжнародних 

відносин і суспільних наук, аспіранти, магістри, студенти, працівники закладів освіти, 

наукових інституцій, бібліотек, органів НТІ, архівів, музеїв, громадські активісти. 

Тези доповідей будуть оприлюднені в електронному збірнику матеріалів конференції, 

який буде розміщено на сайтах: 

 кафедри міжнародних відносин і суспільних наук НУБіП 

https://nubip.edu.ua/node/2065 

 Інституту політичних і етнонаціональних відносин ім. І.Ф. Кураса НАН України 

https://ipiend.gov.ua/ 

 Боярського фахового коледжу НУБіП України http://bkeipr.com/index.php 

 

Наукові статті (від 8 до 12 сторінок) будуть надруковані у наукових журналах 

«Міжнародний філологічний часопис (International journal of philology)», «Гуманітарні студії: 



педагогіка, психологія, філософія (Humanitarian studios: pedagogics, psychology, philosophy»), 

«ACTA DE HISTORIA & POLITICA: SAECULUM XXI». 

«Гуманітарні студії: педагогіка, психологія, філософія» (Humanitarianstudios: 

pedagogics, psychology, philosophy) зареєстровані у таких міжнародних інформаційних та 

наукометричних базах: Index Copernicus; MIAR; ResearchBib; AGRIS; Google Scholar. Має 

імпакт-фактор: (https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=44662). 

Вимоги до оформлення статтей на сайті гуманітарно-педагогічного факультету 

НУБіП України:  (http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Gumanitarni). 

Наукові статті (від 12 до 15 сторінок) у науковому журналі «ACTA DE HISTORIA & 

POLITICA: SAECULUM XXI» (категорія Б). Вимоги до оформлення статті за посиланням: 

https://ahpsxxi.org/index.php/journal/about/submissions 

Робочі мови конференції: українська, англійська та ін. мови ЄС. 

  

Напрями роботи конференції: 
 Окупація РФ Криму та її наслідки. 

 Вплив російсько-української війни на європейську та світову систему міжнародних 

відносин.  

 Російсько-українська війна в системі сучасного міжнародного порядку. 

 Безпековий вимір міжнародних відносин в Східній та Центральній Європі в контексті 

російської агресії. 

 Трансформація системи міжнародної безпеки: глобальний та регіональний виміри. 

 Інформаційна безпека в сучасній системі міжнародних відносин. 

 Євроінтеграційні прагнення України: сучасний стан, тенденції та перспективи 

розвитку. 

 Поглиблення співпраці Україна – НАТО в умовах російської агресії.  

 Розвиток співробітництва України з міжнародними організаціями в умовах 

протистояння російській агресії. 

 Культурні, науково-освітні, релігійні та спортивні складові міждержавних відносин в 

умовах російської агресії: нові тенденції та напрями. 

 Цивілізаційні та ціннісні виміри російсько-української війни. 

 

Розклад роботи 

23 лютого 
09.00–10.00 – Реєстрація учасників  

10.00–10.30 – Відкриття конференції 

10.30–13.00 – Пленарне засідання 

13.00–14.30 – Обідня перерва 

14.30–16.30 – Робота секцій 

Реєстрація (подання інформаційних матеріалів) 

Для участі в роботі Міжнародної науково-практичної конференції потрібно 

надіслати електронною поштою до організаційного комітету заповнену заявку і тези 

доповіді до 20 лютого  2023 року.  

Назва файлу повинна містити прізвище доповідача із вказівкою для заявки – Заявка 

(наприклад, Vitruk_zajavka.doc), для тез – Тези (наприклад, Vitruk_tezy.doc).  

Заявку, тези, копію квитанції (фото, скановане) про сплату організаційного внеску необхідно 

надіслати (з позначкою «конференція») за адресою оргкомітету на e-mail: 

konf_ist_pol@ukr.net 

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.  

http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Gumanitarni


 Назва доповіді через один міжрядковий інтервал посередині рядка (великими 

літерами, без крапки в кінці): шрифт TimesNewRoman, кегль 14, грубо. 

 Посилання в тексті оформляються за зразком: [1, с. 5], де перше число вказує номер 

посилання в списку джерел наприкінці статті, а друге – сторінку джерела, звідки взято 

цитату.  

 Список джерел та літератури подається наприкінці тексту або в алфавітному порядку, 

або за порядком використання (не більше 5-ти). 

 

Хвіст Вікторія Олексіївна,  
кандидат історичних наук, 

доцент, Національний 

університет біоресурсів і 

природокористування України 

(м. Київ, Україна)  

 

ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА УКРАЇНИ ТА НАТО  

 

Текст тез  

 

Література (за потреби) 

Вимоги до оформлення заявки 

Хвіст Вікторія Олексіївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри міжнародних 

відносин і суспільних наук, Національний університет біоресурсів і природокористування 

України (м. Київ, Україна). 

Особливості стратегічного партнерства України та НАТО  
Контактний телефон:   0935748831 

Електронна адреса:     philosophy_konf_nubip@ukr.net 

Особисту участь у роботі конференції взяти планую / не планую 

Потреба в оформленні офіційного персонального запрошення  – так або ні. 

Організаційний внесок  

Учасники конференції сплачують організаційний внесок у розмірі 200 грн.   

Оргвнесок не сплачують студенти, співробітники установ, які є співорганізаторами 

конференції та доктори наук, які одноосібно беруть участь у роботі конференції. 

Оргвнесок потрібно перерахувати за такими банківськими реквізитами:  

Одержувач: Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Адреса: м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15 

IBAN: UA038201720313211001202016289 

Код банку 820172 

ЄДРПОУ 00493706 

ІПН 004937026501 

 

Призначення платежу: Наука спецкошти,  ПІБ, 18.06.03.05, участь у конференції 

«Трансформації ...». 

Оргкомітет сприяє розміщенню учасників у готелях м. Києва за індивідуальним 

запитом. Проживання і харчування за рахунок учасників.  

Координати 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: +380-50-935-01-96 – Любовець Олена Миколаївна 

                   +380-97-137-24-02 – Радченко Людмила Сергіївна 

Електронна адреса: konf_ist_pol@ukr.net 

 

mailto:philosophy_konf_nubip@ukr.net


З повагою Оргкомітет конференції. 


