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Вельмишановні колеги! 

В умовах повномасштабного вторгнення російської федерації в 

Україну, усе українське суспільство об’єднане у своєму бажанні та 

зусиллях проти ворога, підтримки ЗСУ й людей, що постраждали від 

варварських дій агресора. 

Саме завдяки спільним зусиллями українського народу, й 

допомоги наших іноземних партнерів та друзів – ми переможемо й 

збережемо демократичні цінності. 

Цією ініціативою ми закликаємо національну та світову наукову 

спільноту символічно відзначити День науки в Україні – спільно 

обговорити сучасні виклики військових дій та пошук шляхів до 

порозуміння і миру в третьому тисячолітті, й фінансово підтримати 

Збройні сили України та/або організації та фонди, що допомагають 

постраждалим від військової агресії. 

Волинський національний університет імені Лесі Українки  

у співпраці з ГО «Інститут транскордонних ініціатив» та  

Ротарі Сателіт Клуб Київ Волинь Прайд 

у рамках відзначення Дня науки в Україні 

запрошують Вас до участі у міжнародній благодійній конференції: 

 «TOGETHER UNITED: НАУКОВЦІ ПРОТИ ВІЙНИ»  

Її метою є створення майданчика для обміну думок науковців 

щодо проблем війни та долучення наукової спільноти до благодійної 

акції на відновлення розвитку й миру в Україні. Одним з ключових 

завдань заходу є збір коштів на підтримку ЗСУ та осіб постраждалих 

від військової агресії російської федерації.  

Конференція покликана забезпечити єднання вчених за ради 

пошуку шляхів вирішення проблеми війни та відновлення миру в 
Україні.  

До участі у конференції запрошуються науковці – 

представники різних академічних дисциплін та усі, кого турбують 

питання наслідків військових конфліктів і відновлення розвитку й 

миру у третьому тисячолітті.  

Мультидисциплінарний характер конференції забезпечить 

інтеграцію науковців різних галузей знань до обговорення сучасних 

викликів військових дій в Україні та шляхів до порозуміння і миру в 

третьому тисячолітті. 



ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ: 
Анатолій ЦЬОСЬ – ректор ВНУ імені Лесі Українки, професор, доктор з 

фізичного виховання і спорту, Голова організаційного комітету благодійної 

конференції 

Наталія ПАВЛІХА – очільниця Лабораторії проектів та ініціатив ВНУ імені 
Лесі Українки, голова правління Громадської організації «Інститут 

транскордонних ініціатив», професорка Жана Моне, професорка кафедри 

міжнародних економічних відносин та управління проектами, докторка 

економічних наук, ротарійка, Програмна координаторка благодійної конференції 

Ірина ЦИМБАЛЮК – професорка кафедри підприємництва і маркетингу 
ВНУ імені Лесі Українки, докторка економічних наук, Ініціаторка і Менеджерка 

благодійної конференції 

Наталія ХОМЮК – доцентка кафедри підприємництва і маркетингу ВНУ 

імені Лесі Українки, докторка економічних наук, ротарійка, Координаторка з 
комунікацій благодійної конференції 

Максим ВОЙЧУК – заступник голови правління Громадської 

організації «Інститут транскордонних ініціатив», менеджер проекту Кафедра 

Жана Моне «Сталий, інклюзивний, розумний розвиток в умовах децентралізації: 
досвід ЄС», кандидат економічних наук, начальник науково-дослідної частини 

Луцького національного технічного університету, ротарієць, Модератор 

благодійної конференції 

Владислав КОЛОМЕЧЮК – начальник відділу міжнародних зв’язків 
Волинського національного університету імені Лесі Українки, доктор філософії з 

економіки, Операційний менеджер благодійної конференції 

Ольга КОРНЕЛЮК – доцентка кафедри міжнародних економічних відносин 

та управління проектами Волинського національного університету імені 

Лесі Українки, кандидатка з економічних наук, Відповідальна секретарка 
благодійної конференції 

Вадим УЛЬЯНОВ – проректор з науково-педагогiчної роботи та iнновацiй 

ВНУ імені Лесі Українки, доктор медичних наук, професор 

Лариса ЗАСЄКІНА – проректорка з науково-педагогічної роботи та 
міжнародної співпраці ВНУ імені Лесі Українки, докторка психологічних наук, 

професорка 

Юрій ГРОМИК – проректор з навчальної роботи та рекрутації ВНУ імені Лесі 

Українки, кандидат філологічних наук, професор 
Наталія БЛАГОВІРНА – проректорка з навчально-виховної роботи та 

комунікації, кандидатка філологічних наук, доцентка 

Анатолій ФЕДОНЮК – проректор з науково-педагогічної роботи та 

матеріально-технічного забезпечення, кандидат фізико-математичних наук, 

доцент 
Антоніна ШУЛЯК – деканеса факультету міжнародних відносин ВНУ імені 

Лесі Українки, докторка політичних наук, професорка 

Тетяна ДАНИЛЮК – деканеса факультету економіки та управління ВНУ 

імені Лесі Українки, кандидатка економічних наук, доцентка 

Світлана ЯЦЮК – деканеса факультету інформаційних технологій і 

математики ВНУ імені Лесі Українки, кандидатка педагогічних наук, доцентка 



ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ 

1. Безпека сталого розвитку в умовах гуманітарної кризи  

2. Системні наслідки війни в Україні: економічні потрясіння, безпека 

харчових продуктів, енергетичні шоки, геополітичні потрясіння, інформаційні 

загрози  

3. Пошук нової системи безпеки 

4. Аспекти застосування інформаційних технологій в екстремальних умовах 

5. Вимушена міграція в умовах війни – наслідки та ефекти  

6. Екологічні наслідки військових дій  

7. Освіта і наука в умовах війни  

8. VARIA (приймаються матеріали за іншими напрямами, що відповідають 

темі конференції) 

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська.  

 

ВАЖЛИВІ ДАТИ 
Подача заявки учасниками до 16.05.2022 р. 

Оплата благодійного внеску 18.05.2022 р. 

Закінчення прийому тез доповіді 01.06.2022 р. 

 

Реєстрація для участі у конференції за посиланням: 

https://forms.gle/UbiRSAHhUjK3pVKSA 

 

Квитанції або скріншоти про оплату благодійного внеску просимо надіслати 

разом із назвою доповіді на електронну адресу together.ua2022@gmail.com 

До 01 червня 2022 р. підготувати відповідно до вимог (вказані нижче) тези 

доповіді та надіслати на електронну адресу together.ua2022@gmail.com 

Захід відбудеться в онлайн форматі на платформі Zoom. 

 

За результатами конференції буде сформовано електронний збірник із 

присвоєним ISBN.  

Кожному учаснику буде надіслано електронний збірник тез доповідей та 

сертифікат-подяка за участь у благодійній конференції. 

 

Адреса організаційного комітету 

43000 Волинська область місто Луцьк проспект Волі 13 Лабораторія проектів 

та ініціатив Волинського національного університету імені Лесі Українки 

Моб. телефон (+38 050 83 600 62)  

Email: together.ua2022@gmail.com 

https://forms.gle/UbiRSAHhUjK3pVKSA
mailto:together.ua2022@gmail.com
mailto:together.ua2022@gmail.com


Мінімальний розмір* благодійного внеску: 

- для учасників з України 100 грн. 

 

*Ви можете зробити благодійний внесок БІЛЬШЕ цієї суми. Усі кошти будуть 

передані на потреби ЗСУ 

 

Реквізити для оплати благодійного внеску: 

Благодійний фонд «Освітній фонд імені Лесі Українки»  

р/р UA323052990000026004040809914 

АТ КБ ПриватБанк місто Луцьк 

МФО 305299 

Код ЄДРПОУ 21744058 

Призначення платежу: благодійний внесок для потреб ЗСУ 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ: 

1. Тези доповіді не повинні перевищувати 5-ох сторінок 

друкованого тексту на листках формату А4 у редакторі MS Word.  

2. Поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 20 мм.  

3. Гарнітура: Verdana 14 пт., міжрядковий інтервал – 1,15; стиль – 

Normal (звичайний). 

4. У верхньому правому кутку листа вказується прізвище та ім’я 

автора, назва організації та країна, де працює автор (шрифт Verdana 

14 пт). 

5. У наступному рядку вказується назва тез – прописними 

великими літерами, вирівнювання по центру (шрифт Verdana 14 пт, 

напівжирний). 

6. Для назв таблиць і рисунків використовувати шрифт 14 пт, 

напівжирний. Текст у таблицях – шрифт 12 пт, напівжирний. 

Формули повинні бути набрані в редакторі Microsoft Equation 3.0, 

розташовані по центру. Їх нумерація здійснюється по правому краю. 

7. Літературні джерела (шрифт 12 пт), що цитуються повинні бути 

пронумеровані відповідно з порядком звертання до них у тексті. 

Посилання на джерело і сторінки в ньому подаються в квадратних 

дужках. Список літератури наводиться наприкінці тез 

бібліографічним списком джерел на мові оригіналу. Оформлення 

бібліографічних джерел відповідно до АРА6 стилю.  



 

Відповідальність за висвітлений матеріал несуть автори. 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ: 

 
Цимбалюк Ірина, д.е.н., професор  

кафедри підприємництва і маркетингу  

Волинський національний університет імені Лесі Українки, 

м. Луцьк, Україна 

 

ГУМАНІТАРНА КРИЗА В УКРАЇНІ: НАСЛІДКИ ТА 

ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ 
 

Текст, текст, текст… 
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