
                                                                                                       

 

 

 

 

Орієнтовна програма конференції 

 

10:30–12:30 — Вітальне слово й доповіді спікерів  

 

Мирослав Маринович — вітальне слово 

Максим Яковлєв — Глобальна архітектура безпеки та миру: роль церков у контексті війни 

і перспективи досягнення миру 

Юрій Підлісний — Актуальність енцикліки «Pacem in Terris» в контексті війни в Україні та 

глобальних викликів у ХХІ столітті.  

Ольга Будник — Війна та освіта: які безпекові практики нам потрібні? 

Роман Назаренко — модератор 

13:00–14:00 — Обід 

14:00–15:30 — Доповіді студентів - три паралельні секції по п’ять студентів. 

Секція № 1 Глобальна архітектура безпеки та миру у світлі думок, викладених Папою Іваном 

XXIII в енцикліці Pacem in terris. (Модератор: Назаренко Роман – керівник проектів та 

програм Інституту Релігії та Суспільства УКУ) 

Секція № 2 В чому полягає безпека (інформаційна, духовна, релігійна, культурна, освітня)? 

Як її будувати й підсилювати, тим самим закладаючи й будуючи міцні підвалини для сталого 

миру та можливості діалогу? (Модератор: Максим Яковлєв - кандидат політичних наук, 

доцент, завідувач кафедри міжнародних відносин, директор Школи політичної аналітики 

НаУКМА) 

Секція № 3 Як співвідносяться прогрес, розвиток, добробут й безпечний мир? Чи є  

автентичними мир та безпека коштом інших? Роль освіти в поствоєнній побудові миру в 

Україні. (Модератор: Ольга Будник - Радник - уповноважена Президента України з питань 

Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту; директор центру «Ейдос») 

15:30–16:00 — Підведення підсумків конференції (виступи модераторів) 

16:00-17:30 – Вручення сертифікатів; музичний вечір від студентської організації  

 



 

 

Для участі в конференції необхідно заповнити гугл форму 

https://forms.gle/FMh8HtP8tT6VEz7s7  

 

1. Заявку на кожного учасника (див. нижче); 

2. Електронний варіант матеріалів доповіді (тези або статтю). 

Останній день подання матеріалів: 24 січня   

Вимоги до оформлення тез і статей: 

− Файл Microsoft Word 

− Файл має бути названий прізвищем автора латинкою і збережений у форматі - «*.doc»  

− Шрифт - Times New Roman 

− Кегль - 14; інтервал - 1,5 пт; всі поля - 2 см. 

− Обсяг наукової статті 5-10 сторінок друкованого тексту. Обсяг тез – 2-3 сторінки. 

 

Виноски у тексті підрядкові (внизу кожної сторінки). Коли джерело у виносці статті цитується 

вперше, то подається повністю, наприклад: прізвище та ініціал автора, назва, місто видання, 

видавництво, рік видання та номер сторінки. Якщо джерело у виносці статті цитується не 

вперше, то можна використовувати скорочене посилання: прізвище та ініціал автора, назва, 

номер сторінки. Якщо одне й те саме джерело цитується два або більше разів поспіль, то 

використовується посилання: «Там само (Ibidem - для іншомовного джерела) та номер 

сторінки». Списку використаних джерел та літератури наприкінці статті не потрібно подавати.    

 

Увага: конференція не передбачає заочної доповіді! 

 

Робочі мови конференції: українська, англійська (без синхронного перекладу) 

Організаційний внесок: відсутній 

При необхідності надається довідка про участь у конференції. Про потребу такої довідки 

просимо попередити завчасно. 

 

 

 

https://forms.gle/FMh8HtP8tT6VEz7s7

