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ОРГАНІЗАТОРИ:
Литовська асоціація атлантичного договору
Інститут литовсько-української співпраці між Каунасом і Львовом
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Луцький національний технічний університет
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
Волинська обласна державна адміністрація
Волинська обласна рада
Волинська Торгово-промислова палата
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»
Громадська організація «Європейський вектор Волині»
Громадська організація «Асоціація регіонального розвитку»
Туристичне агентство «Гал Круїз ІФ»

ТЕМАТИКА ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ:
нові виклики і загрози системі безпеки НАТО в контексті російської окупації території
України; проблеми гарантування безпеки Литви і України в умовах інформаційної війни;
медико-соціальні аспекти співпраці; політико-економічні аспекти взаємовідносин України та
Литви в контексті російської загрози; інституції громадянського суспільства в литовськоукраїнській 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; політико-правові 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.
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ КОНФЕРЕНЦІЇ БУДЕ ОПУБЛІКОВАНО ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ
До 25 квітня 2016 року надіслати заявку для участі в конференції (форма заявки додається)
українською,
російською
і
англійською
мовами
на
дві
адреси:
bilous10@ukr.net,
urban.oksana@gmail.com (тема листа – «CONFERENCE_NATO»).
До 20 травня 2016 року на адресу bilous10@ukr.net надіслати тексти статей або
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)).

КОНТАКТИ: +380506731062, 0970354174, bilous10@ukr.net (ОЛЕГ БІЛОУС)

ЗАЯВКА
для участі в
П'ятій Міжнародній науковій конференції
"СПІВПРАЦЯ МІЖ УКРАЇНОЮ І ЛИТВОЮ
В УМОВАХ РОСІЙСЬКОЇ ЗАГРОЗИ"
13-17 травня 2016 року
База практик табору «Гарт»
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
(село Світязь, Шацький район, Волинська область, Україна)
(проживання в двомісному номері на одну особу становить 100 (150) гривень за добу,
триразове харчування – 160 гривень з людини за добу)
***
інформація про базу практик табору «Гарт»:
+380505237842, urban.oksana@gmail.com (Оксана Урбан)
***
прізвище
ім’я
місце роботи
посада
науковий ступінь
вчене звання
тема виступу
номер телефону
e-mail
дата приїзду на конференцію
дата від’їзду з конференції
оптимальна ціна проживання 100 грн/доба
чи150 грн/доба
інше

Пятая Международная научная конференция
"СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ УКРАИНОЙ И ЛИТВОЙ
В УСЛОВИЯХ РОССИЙСКОЙ УГРОЗЫ"
13-17 мая 2016 года
База практик лагеря «Гарт»
Восточноевропейского национального университета имени Леси Украинки
(село Свитязь, Шацкий район, Волынская область, Украина)
ОРГАНИЗАТОРЫ:
• Литовская ассоциация атлантического договора
• Институт литовско-украинского сотрудничества между Каунасом и Львовом
• Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника
• Луцкий национальный технический университет
• Центр информации и документации НАТО в Украине
• Посольство Литовской Республики в Украине
• Почетное Консульство Литовской Республики в Ивано-Франковске
• Почетное Консульство Литовской Республики в Закарпатской области и Ужгороде
• Национальный институт стратегических исследований при Президенте Украины
 Волынская областная государственная администрация
 Волынский областной совет
 Волынская Торгово-промышленная палата
• Ивано-Франковская областная государственная администрация
• Ивано-Франковский областной совет
• Ивано-Франковский городской совет
• Ивано-Франковский национальный медицинский университет
 Информационный Центр НАТО при Ужгородском национальном университете
 Луцкий центр по изучению безопасности
• Общественная организация «Центр политического мониторинга»
• Общественная организация «Центр международной безопасности»
 Общественная организация «Европейский вектор Волыни»
 Общественная организация «Ассоциация регионального развития»
• Туристическое агентство «Гал Круиз ИФ»

ТЕМАТИКА ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
новые вызовы и угрозы системе безопасности НАТО в контексте российской
оккупации территории Украины; проблемы обеспечения безопасности Литвы и Украины в
условиях информационной войны; медико-социальные аспекты сотрудничества; политикоэкономические аспекты взаимоотношений Украины и Литвы в контексте российской угрозы;
институты гражданского общества в литовско-украинском сотрудничестве; опыт Литвы по
преодолению давления со стороны России; роль местных территориальных общин в
налаживании украинско-литовского сотрудничества; перспективы сотрудничества Украины и
НАТО в контексте российской агрессии; энергетическая безопасность Украины и Литвы в
условиях
новых
вызовов;
политико-правовые
аспекты
украинского-литовского
сотрудничества в условиях российской угрозы; проблемы эффективности современной
системы международных и межгосударственных договоров; вопросы национальной памяти
и декоммунизации общества в контексте новых общественных вызовов; психологическая
безопасность общества в условиях политической нестабильности; другие аспекты
безопасности и обороны в рамках тематики конференции.
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНФЕРЕНЦИИ БУДЕТ ОПУБЛИКОВАН СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ
До 25 апреля 2016 года прислать заявку на участие в конференции (форма заявки
прилагается) на украинском, русском и английском языках на два адреса: bilous10@ukr.net,
urban.oksana@gmail.com (тема письма – «CONFERENCE_NATO»).
До 20 мая 2016 года по адресу bilous10@ukr.net прислать тексты статей или на украинском,
или на русском, или английском языках с указанием имени и фамилии (полностью), должности,
научной степени, ученого звания, полного названия учреждения, e-mail (до 10 страниц, шрифт –
Times New Roman, 14 кегль, интервал – 1,5, поля – все 1,5, для украиноязычной или русскоязычной
статьи – резюме на английском языке – 10-15 строк, список использованных источников – в
алфавитном порядке, ссылки в квадратных скобках (например – [8, с.15], где 8 – номер
литературного источника в списке литературы, с.15 – страница, на которую идет ссылка)).

КОНТАКТЫ: +380506731062, 0970354174, bilous10@ukr.net (ОЛЕГ БИЛОУС)

ЗАЯВКА
на участие в
Пятой Международной научной конференции
"СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ УКРАИНОЙ И ЛИТВОЙ
В УСЛОВИЯХ РОССИЙСКОЙ УГРОЗЫ"
13-17 мая 2016
База практик лагеря «Гарт»
Восточноевропейского национального университета имени Леси Украики
(село Свитязь, Шацкий район, Волынская область, Украина)
(проживание в двухместном номере на одного человека составляет 100 (150) гривен в сутки,
трехразовое питание – 160 гривен с человека в сутки)
***
информация о базе практик лагеря «Гарт»:
+380505237842, urban.oksana@gmail.com (Оксана Урбан)
***
фамилия
имя
место работы
должность
научная степень
ученое звание
тема выступления
номер телефона
e-mail
дата приезда на конференцию
дата отъезда c конференции
оптимальная цена проживання 100 грн/сутки
или 150) грн/сутки
другое

5th International Scientific Conference
COOPERATION BETWEEN UKRAINE AND LITHUANIA
IN CONDITIONS OF THE RUSSIAN THREAT
May, 13-17, 2016
Base "Hart" camp practices
of the Lesya Ukrainka Eastern European National University
(Svityaz village, Shatsky district, Volyn Oblast, Ukraine)
























ORGANIZERS:
Lithuanian Atlantic Treaty Association
Kaunas – Lviv Institute of Lithuania – Ukraine relationship development
Precarpathian Vasyl Stefanyk National University
Lutsk National Technical University
NATO Information and Documentation Center in Ukraine
Embassy of Lithuania in Ukraine
Lithuanian Honorary Consulate in Ivano-Frankivsk
Lithuanian Honorary Consulate in Zakarpattia Oblast and Uzhhorod
National Institute for Strategic Studies under the President of Ukraine
Volyn Oblast State Administration
Volyn Oblast Council
The Volyn Chamber of Commerce and Industry
Ivano-Frankivsk Oblast State Administration
Ivano-Frankivsk Oblast Council
Ivano-Frankivsk City Council
Ivano-Frankivsk National Medical University
NATO Information Center at Uzhhorod National University
Lutsk Center for Security Studies
Civil Organization “Centre for Political Monitoring“
Civil Organization “Centre for International Security“
Civil Organization “European vector of Volyn”
Civil Organization “Assotiation of regional development”
Tourist Agency “Gal Cruise IF”

TOPICS FOR DISCUSSION:
new challenges and threats for the NATO security system in the context of the Russian
occupation of Ukraine’s territory; problems of guaranteeing the security of Lithuania and Ukraine in
conditions of the information war; medical and social aspects of cooperation; political and
economical aspects of cooperation between Ukraine and Lithuania in the context of the Russian
threat; civil society institutions in the cooperation between Ukraine and Lithuania; Lithuanian
experience of resisting the pressure from Russia; role of local territorial community in promoting
cooperation between Ukraine and Lithuania; perspectives of cooperation between Ukraine and
NATO in the context of the Russian aggression; energy security of Ukraine and Lithuania in
conditions of new challenges; political and legal aspects of cooperation between Ukraine and
Lithuania in conditions of the Russian threat; efficiency of the modern system of international and
interstate agreements; national memory and decommunization of the society in the context of new
social challenges; psychological security of the society in conditions of political instability; other
aspects of security and defense in terms of the conference topics.
THE CONFERENCE WILL BE FOLLOWED BY THE PUBLICATION OF PROCEEDINGS
April, 25, 2016, to send an application for participation in the conference (application form attached)
in Ukrainian, Russian and English to the two email addresses: bilous10@ukr.net,
urban.oksana@gmail.com (email subject – «CONFERENCE_NATO»).
May, 20, 2016, to the email address bilous10@ukr.net the conference participants should submit
their articles in either Ukrainian or Russian or English including their first name and last name (full name),
position, degree, academic status, topic of speech, e-mail (up to 10 pages, font Times New Roman, font
size 14 pt, line spacing 1,5; an article in Ukrainian or Russian should include its summary in English – 10-15
lines; a list of references should be in an alphabetical order; references are made in square brackets (e.g. –
[8, p.15], where 8 – the number of the reference source in the list of references, and p.15 – the page it is
referred)).

CONTACTS: +380506731062, 0970354174, bilous10@ukr.net (OLEG BILOUS)

APPLICATION
to participate in
5th International Scientific Conference
COOPERATION BETWEEN UKRAINE AND LITHUANIA
IN CONDITIONS OF THE RUSSIAN THREAT
May, 13-17, 2016
Base "Hart" camp practices
of the Lesya Ukrainka Eastern European National University
(Svityaz village, Shatsky district, Volyn Oblast, Ukraine)
(accommodation in a double room 100 (150) UAH per person per day
and three meals – 160 UAH per person per day)
***
information about the base"Hart" camp practices:
+380505237842, urban.oksana@gmail.com (Oksana Urban)
***
surname
name
work place
position
degree
academic status
topic of speech
phone number
e-mail
arrival date
departure date
optimal price of the accommodation 100 UAH per day
or 150 UAH per day
other

