
 

 

 

 

Аналітичний центр Українського католицького університету 

 

запрошує молодих дослідників до участі в конференції  

«Єдність України в контексті окупованих територій» 

8-9 липня 2021 року, м. Київ 

 

В умовах російсько-українського конфлікту, що триває вже сьомий рік, та          
браку прогресу у мирних перемовинах між Україною і Росією, є потреба           
розширити дискусію про майбутнє. Молоді науковці та студенти зі свіжим          
мисленням та глибоким розумінням процесів, причин та наслідків окупації         
зможуть долучитися до осмислення майбутньої деокупації та реінтеграції        
Криму та ОРДЛО. Проєкт «Єдність України в контексті окупованих         
територій» має посилити інтерес до цієї теми серед молоді, створити нові           
глибокі дослідження, базовані на фактах, у таких сферах: цінності,         
психологія, безпека, соціальні та економічні питання. 

До участі запрошуються: особи, які навчаються в українських закладах         
вищої освіти на програмі освітнього рівня магістр, на третьому         
освітньо-науковому рівні (PhD програми), а також молоді дослідники        
віком до 35 років. 

Для участі у Конференції треба пройти конкурсний відбір.  

До конкурсу приймаються наукові роботи (обсягом до 7 сторінок) з          
гуманітарних та суспільних наук, що пов’язані з тематикою конкурсу,         
написані українською мовою. Наукові роботи не повинні містити плагіату.  

Основні тематичні напрями, за якими приймаються наукові роботи: 

1. Бути сусідами: співпраця та інтеграція ВПО з місцевим        
населенням;  
2. Жінки в конфлікті;  
3. Соціальні та економічні впливи та перспективи розвитку       
територій, що постраждали від конфлікту; 
4. Культура як інструмент безпеки в контексті окупованих       
територій. 

 



 

Важливі реченці проєкту 

І. Прийом заявок та наукових робіт триває з 1 березня до 30 квітня 2021            
року (включно). Щоб взяти участь, надсилайте заявку та наукову роботу,          
перейшовши за посиланням: http://bit.ly/ucuglobal2021    

ІІ. Конкурсний відбір триватиме з 1 травня по 20 червня 2021 року.            
Конкурсна комісія оцінить роботи та відбере найкращі для участі у літній           
конференції та публікації. 21 червня буде оприлюднено результати        
конкурсного відбору.  

ІІІ. Проведення конференції 8-9 липня 2021 року у Києві, де відбудеться           
презентація наукових робіт, за результатами якої конкурсна комісія        
визначить переможців, які отримають заохочувальні призи та запрошення        
до участі в міжнародній конференції UCU Global 2021.  

Вимоги до наукових робіт і деталі подачі заявок — у «Положенні про           
конкурс», яке додається до цього листа.  

 

Контактна особа: Богданна Гридковець  

Тел. 0985347293 

e-mail: ucu_global@ac.ucu.edu.ua  
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