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міжкультурний діалог – роль національних 
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ІНФОРМАЦІЯ 
ПРО ПУБЛІКАЦІЇ

 Учасники форуму можуть опублікувати 
матеріали конференції у колективній 
монографії (обсяг 22,5-25 тис. знаків).
Редакційні й технічні вимоги до публікацій, 
а також зразки форматування текстів 
розміщено за покликом
                 http://science.lpnu.ua/forum-ua-pl-7
Надіслані тексти повинні бути написані 
однією з робочих мов форуму: польською, 
українською або англійською, а також 
відповідати редакційним і технічним вимогам.
Публікаціям буде присвоєно номер ISBN.
Учасники форуму отримають електронні 
примірники публікації та сертифікат про 
участь у  науковому заході.
Відповідальність за зміст статей та 
достовірність поданої інформації несуть 
автори.
Науковий комітет залишає за собою право 
формування змісту монографії та відбору 
матеріалів конференції.
Файли       статей,       названі        прізвищем та 
ініціалами автора/авторів просимо надсилати 
на електронну адресу:
     Олег Цебенко, oleh.o.tsebenko@lpnu.ua   
 

З повагою Організаційний комітет

СПІВОРГАНІЗАТОРИ

Науково-аналітичний центр 
політичних досліджень «Вектор»

Oddział Olsztyński Polskiego 
Towarzystwa Nauk Politycznych

Польща, Ольштин, 19-20 травня 2022

ВЕКТОР

Громадська організація 
«Агенція європейського 
співробітництва»

ФОРУМ ВІДБУВАТИМЕТЬСЯ
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«Ініціатива ЄС Східне партнерство: можли-
вості для України»
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Рада молодих вчених ІГСН

ПАРТНЕРИ



ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
З 2015 року спільними зусиллями Інституту гу-

манітарних та соціальних наук Національного 
університету «Львівська політехніка» та Інститу-
ту політичних наук Вармінсько-Мазурського уні-
верситету проводяться українсько-польські на-
укові форуми, які відбуваються почергово у Львові 
(Україна) та Ольштині (Польща). Організатори до-
кладають зусиль, щоб наукові заходи, під час яких 
українські та польські науковці мають можливість 
презентувати результати своїх досліджень, поєдну-
валися з впливом на суспільне середовище. Тому 
до участі в наукових форумах доєднуються дипло-
мати, представники центральних органів влади та 
місцевого самоврядування, громадянського сус-
пільства, польської національної меншини в Украї-
ні та української в Польщі.  

На жаль, VI Українсько-польський науковий фо-
рум з причин пандемії Covid-19 відбувся з річним 
спізненням і дистанційно. З огляду на те, що 24 лю-
того 2022 року Росія розпочала широкомасштабну 
війну в Україні, то і VII Українсько-польський нау-
ковий форум відбудеться онлайн, позаяк організа-
тори прагнуть, щоб попри воєнні дії наукова співп-
раця й надалі об’єднувала дослідників з України та 
Польщі, а також інших держав.

Запрошуємо до участи в VII Українсько-поль-
ському науковому форумі науково-педагогічних 
працівників, представників органів державної вла-
ди, які у своїх дослідженнях, викладанні чи про-
фесійній діяльності розглядають проблематику 
українсько-польських відносин, а також усіх заці-
кавлених у дослідженні європейської інтеграції. 

ОСНОВНІ ДАТИ ТА УМОВИ УЧАСТИ

Дата проведення заходу: 19-20 травня 2022 р. 
Місце: Вармінсько-Мазурський університет 
(Ольштин, Республіка Польща).
Форма проведення: дистанційна
Мови конференції: польська, українська, 
англійська

Зголошення про участь:
до 10.05.2022 р. потрібно заповнити  заявку за 
покликом
http://science.lpnu.ua/forum-ua-pl-7

За результатами форуму буде 
опубліковано колективну монографію

Термін надсилання статті до колективної 
монографії: до 25.05.2022 р.

        Відповідальність за зміст статей до колек-
тивної монографії та достовірність поданої 
інформації несуть автори.
      Науковий комітет залишає за собою пра-
во формування змісту монографії та відбору 
матеріалів.
        Учасники форуму отримують сертифі-
кати про участь у науковому заході.

    Участь у форумі для 
всіх учасників 

БЕЗКОШТОВНА 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ
 ФОРУМУ

Східне партнерство: що далі?
Європейський Союз: наявні напрацювання 
та перспективи розширення
НАТО як оборонний союз: подолання 
загроз для безпеки в  Європі і світі
Діяльність національних меншин у Польщі 
та Україні
Польсько-українські відносини
      Окрему дискусійну панель буде  присвячено 
темі: «РОЛЬ КРАЇН ЦСЄ У ФОРМУВАННІ 
ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СХІДНОЇ ПОЛІТИКИ ЄС»

У рамках форуму відбудеться 
КРУГЛИЙ СТІЛ

75 РІЧНИЦЯ АКЦІЇ «ВІСЛА»

 


