
 

 

Науково-практичний семінарі 
“Актуальні питання сучасної 

міжнародної взаємодії: 
безпековий вимір” 

Присвячено 60-річниці польоту 
людини у космос. 

 

 

 
19 травня 2021 р о 10.00  
 
Для участі у конференції необхідно перейти за посиланням  
https://meet.google.com/lookup/fywz65fwmg?authuser=2&hs=179 
або приєднайтеся до гугл-класу за кодом  jnsfn4u 
 
Учасники науково-практичного семінару 
Боротканич Наталія Петрівна (кандидат історичних наук, доцент 

кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних студій НАУ) - 
Дипломатія в космосі.  

Бурунов Олександр Олександрович (кандидат історичних наук, 
кафедра всесвітньої історії Одеського національного університету імені Іллі 
Мечникова) – Г. Кіссінджер про місце США у системі міжнародних 
відносин ХХІ століття. 

Вояковський Даріуш (доктор габілітований з соціології, професор 
Гірничо-Металургійної Академії в Кракові, Республіка Польща) – 
Проблема європейської ідентичності у форматі інтеграційних процесів. 

Гурова Анна Михайлівна (кандидат юридичних наук, науковий 
співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького) - Безпека 
договірних зобов'язань щодо космічного майна.  

Жалоба Ігор Володимирович (доктор історичних наук, професор, 
завідувач кафедри міжнародних відносин та міжнародного права 
Київського університету імені Бориса Грінченка) – Німецько-китайські 
відносини 2020: проблемні питання (за матеріалами ЗМІ ФРН). 

Желіховський Станіслав Вікторович (кандидат політичних наук, 
провідний фахівець Дипломатичної академії україни ім. Геннадія Удовенка 
при МЗС) - Світова цивілізація перед глобальними викликами сьогодення.  

https://meet.google.com/lookup/fywz65fwmg?authuser=2&hs=179


Киридон Алла Миколаївна (доктор історичних наук, професор, 
директорка Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво», 
заслужений діяч науки і техніки України) – Українська енциклопедистика в 
сучасному інформаційному полі. 

Міхненко Антон Вікторович (прес-секретар Віце-прем'єр-міністра 
- Міністра з питань стратегічних галузей економіки) - Пріоритети та 
виклики міжнародної співпраці в галузі ОПК.  

Нечаєва-Юрійчук Наталія Вікторівна (кандидат історичних наук, 
доцент кафедри політології та державного управління Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича) – Пандемія COVID-19 
як імпульс до переосмислення мегатренду глобалізації. 

Слота Івона (докторантка Інституту соціологічних наук 
Жешувського університету, Республіка Польща) – Маркери української 
національної ідентичності у поглядах студентів з України у польських ВНЗ. 

Троян Сергій Станіславович (професор, доктор історичних наук. 
професор кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних 
студій НАУ) – Зовнішня політика України 1991 – 2021: етапи еволюції та 
національно- безпекові виклики. 

Цинк Кароліна (доктор соціології, ад’юнкт, Колегіум суспільних 
наук Жешувського університету, Республіка Польща) – Екологічна 
політика Республіки Польща у контексті сучасних безпекових викликів. 
 


