
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16-18 лютого на базі Транскарпатського центру Жана Моне з 

досліджень європейських стратегій розвитку проходитиме Зимова школа з 

навчального курсу «Україна на шляху до євроатлантичної спільноти».  

Слухачами школи стануть студенти, що здобувають освітній рівень 

бакалавра і магістра, аспіранти і докторанти, зрештою, взяти участь можуть 

усі, хто бажає підвищити рівень своїх знань з питань міжнародної та 

європейської безпеки, євроатлантичної інтеграції України. 

 

 

Посилання на реєстрацію 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckrITNGY-

qi7_4ukNMMFpDbswte5GCPllXmB873anVReGufA/viewform 

 

Посилання:    meet.google.com/    

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckrITNGY-qi7_4ukNMMFpDbswte5GCPllXmB873anVReGufA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckrITNGY-qi7_4ukNMMFpDbswte5GCPllXmB873anVReGufA/viewform
http://meet.google.com/aao-xxvc-gdf


 

Програма Зимової школи 

 «Україна на шляху до євроатлантичної спільноти» 

(16-18 лютого 2022 року) 

День 1 (16.02.2022)  

   14:00 –  

14:15 
Реєстрація. Офіційне відкриття (М. Лендьел, П.Токар, В. 

Андрейко, І.Тодоров) 

   14:15 –  

15:00 
Відносини Україна-НАТО напередодні саміту у Мадриді  

Вінета Кляйне, директорка Центру інформації і документації 

НАТО.  

   15:05 –  

15:50 
Конституційні зміни 2019 року щодо геополітичної 

орієнтації України та їх значення для розвитку 

конституційного права 

Станіслав Шевчук, Голова Конституційного Суду України 

(2018-2019). Суддя  Конституційного Суду України (2014-

2019), доктор юридичних наук, професор кафедри 

загальнотеоретичних та державно-правових наук правничого 

факультету Національного університету «Києво-Могилянська 

академія» 

   15:55 –  

16:40 
Євроатлантична інтеграція: глобальні виклики і 

національна безпека 

Павло Гай-Нижник, заступник директора Науково-дослідного 

інституту українознавства МОН України,  

 доктор історичних наук  

 16:45 –  

17:30 
Гібридні виклики на шляху євроатланичної інтеграції 

України. 

Євген Магда, директор Інституту світової політики, політолог, 

історик, журналіст, доцент НТУУ КПІ імені Ігоря Сікорського  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%83%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%C2%AB%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%C2%AB%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D0%9E%D0%9D_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D0%9E%D0%9D_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA


17.30-

18.00 

Сучасні тенденції та основні напрями співробітництва 
між НАТО та Україною. Перспективи членства України 
в Альянсі. 
Ігор Тодоров, член викладацького складу наукового 

проєкту, доктор історичних наук, професор Ужгородського 

національного університету. 

День 2 (17.02.2022)   

   14:00 – 

14:45 
Євроатлантична стратегія України як модель безпеки  

Сергій Джердж, голова Координаційної ради Громадської ліги 

«Україна-НАТО» 

   14:45 – 

15:30 
Захід VS Московія: ілюзія холодної війни. 

Юрій Теміров, декан факультету історії та міжнародних 

відносин Донецького національного університету імені Василя 

Стуса, доцент кафедри міжнародних відносин і зовнішньої 

політики ДонНУ, експерт з питань міжнародної безпеки 

   15:45 – 

16:45 

Еволюція ставлення Росії до євроатлантичної інтеграції 

України  

Ігор Чернов, координатор проєкту «Інформаційний центр 

міжнародної безпеки – ICIS GROUP»,м.Волгоград 

 

   16:45 – 

17:30 

Від території свободи до колючого дроту: що «виграли» 

кримчани у 2014-му і чи попросяться вони знову в Україну?  

Олег Чубук, начальник прес-центру — прес-секретар 

Командування ВМС ЗС України (2010-2017), старший викладач 

кафедри журналістики  Національного університету «Одеська 

юридична академія».  

День 3 (18.02.2022)  

   14:00 – 

14:45 

Проти фальсифікацій і маніпуляцій: етика 

суспільствознавця як складова євроатлантичної інтеграції 

України 

Олексій Гарань,  науковий директор Фонду "Демократичні 

ініціативи" імені Ілька Кучеріва, доктор історичних 

наук, професор кафедри політології Києво-Могилянської 

академії 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80


   14:45 – 

15:30 
Шлях України до НАТО: головні досягнення та виклики 

Вадим Трюхан,  голова правління ГО «Європейський рух 

України», директор Координаційного бюро європейської та 

євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів 

(2008-2010) 

15:30 – 

16:15 
НАТО і субрегіональні системи безпеки: взаємодоповнення 

чи конкуренція 

Сергій Федуняк, професор кафедри міжнародних 

відносин Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича, доктор політичних наук, експерт з міжнародної 

безпеки 

   16:25 – 
17:10 

Трансформації безпекової співпраці міжнародних 

організацій в умовах напруженості 

Олександр Кучик, заступник директора Центру 

міжнародної безпеки та партнерства, доцент кафедри 

міжнародних відносин і дипломатичної служби Львівського 

національного університету, 

   17:20 – 
17:30 

Підбиття підсумків школи та відповіді на запитання 

слухачів. (Віталій Андрейко, Петро Токар, Ігор Тодоров). 

 

Керівник – д.і.н., дослідник-викладач ТЦЖМ, проф. Ігор Тодоров 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%82%D1%83_%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%82%D1%83_%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8

