Четверта Міжнародна наукова конференція
"СПІВПРАЦЯ МІЖ УКРАЇНОЮ І ЛИТВОЮ В УМОВАХ РОСІЙСЬКОЇ ЗАГРОЗИ"
(присвячена Дню відновлення незалежності Литовської держави)

14-19 лютого 2016 року
Каунас-Вільнюс (Литовська Республіка)
ОРГАНІЗАТОРИ:
 Литовська асоціація атлантичного договору
 Інститут литовсько-української співпраці між Каунасом і Львовом
 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
 Центр інформації і документації НАТО в Україні
 Посольство Литовської Республіки в Україні
 Почесне Консульство Литовської Республіки в Івано-Франківську
 Почесне Консульство Литовської Республіки в Закарпатській області і місті Ужгороді
 Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України
 Івано-Франківська обласна державна адміністрація
 Івано-Франківська обласна рада
 Івано-Франківська міська рада
 Івано-Франківський національний медичний університет
 Інформаційний Центр НАТО при Ужгородському національному університеті
 Луцький центр з питань вивчення безпеки
 Громадська організація «Центр політичного моніторингу»
 Громадська організація «Центр міжнародної безпеки»
 Туристичне агентство «Гал Круїз ІФ»
ТЕМАТИКА ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ:
 нові виклики і загрози для системи безпеки НАТО в контексті російської окупації території
України; проблеми гарантування безпеки Литви і України в умовах інформаційної війни; медикосоціальні аспекти співпраці; політико-економічні аспекти взаємовідносин України та Литви в
контексті російської загрози; інституції громадянського суспільства в литовсько-українській співпраці;
досвід Литви щодо подолання тиску з боку Росії; роль місцевих територіальних громад в
налагодженні українсько-литовського співробітництва; перспективи співпраці України і НАТО в
контексті російської агресії; енергетична безпека України і Литви в умовах нових викликів; політикоправові аспекти українсько-литовської співпраці в умовах російської загрози; проблеми ефективності
сучасної системи міжнародних і міждержавних договорів; питання національної пам’яті і
декомунізації суспільства в контексті нових суспільних викликів; психологічна безпека суспільства в
умовах політичної нестабільності; інші аспекти безпеки і оборони в рамках тематики конференції.
В рамках проведення конференції передбачається участь у святкуваннях з нагоди Дня
відновлення незалежності Литовської держави, а також екскурсійна програма.
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ КОНФЕРЕНЦІЇ БУДЕ ОПУБЛІКОВАНО ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ
До 01 лютого 2016 року подати українською, російською і англійською мовами теми виступів
учасників конференції із зазначенням імені та прізвища (повністю), посади, наукового ступеня,
вченого звання, повної назви закладу, e-mail. Теми виступів просимо надсилати на адресу:
bilous10@ukr.net
До 01 березня 2016 року подати тексти статей українською, або російською, або англійською
мовами із зазначенням імені та прізвища (повністю), посади, наукового ступеня, вченого звання,
повної назви закладу, e-mail (до 10 сторінок, шрифт – Times New Roman, 14 кегель, інтервал-1,5, поля
– всі 1,5, для україномовної або російськомовної статті – резюме англійською мовою – 10-15 рядків,
список використаних джерел – в алфавітному порядку, посилання у квадратних дужках (наприклад –
*8, с.15+, де 8 – номер літературного джерела в списку літератури, с.15 – сторінка, на яку іде
посилання)). Статті просимо надсилати на адресу: bilous10@ukr.net
Реєстрація учасників конференції за телефонами: +380660767489, +380960577267 – Романа
Карпінець. Термін реєстрації учасників конференції – до 01 лютого 2016 року.
У разі потреби відкриття Шенгенської візи звертатися до 16 січня 2016 року за телефонами:
+380660767489, +380960577267 – Романа Карпінець.
Контакти: +380506731062, bilous10@ukr.net (Олег Білоус)

