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1. Учасники проекту підтвердили редакції чеського журналу «Міжнародні
відносини» рішення про підготовку до друку статті «Соціальна
відповідальність громадян
і влади в умовах Донбаського порубіжжя
(етичний та ментальний аспекти)», яка підготовлена за інформаційними
матеріалами періоду пандемії.
2. Триває робота над створенням глосарію, для підготовки якого використані
як надруковані видання (Ворончук Е.Є., Ніколаєва Л.О. «Глосарій
міжнародно-політичних термінів (українсько-іспанський-французький)». К.:
ІМВ, 2011. – 136с.; Світова гібридна війна: український фронт: монографія /
за заг. ред.. В.П.Горбуліна. Харків: Фоліо, 2017. С. 489-494) та власних
розробок учасників проекту, наприклад, асиметрична війна, стратегія «війни
нового покоління», стратегічна доктрина Швеції тощо.
3. 14 травня 2020 р. в рамках ХVІІІ Міжрегіональної науково-практичної
конференції молодих учених і аспірантів «ДОСЛІДЖЕННЯ МОЛОДИХ
НАУКОВЦІВ У ГАЛУЗІ ГУМАНІТАРНИХ НАУК» сформована спеціальна
секція «Історія як об’єкт гібридної загрози», для підготовки якої використані
матеріали проекту, в тому числі й європейських партнерів з університету
Коїмбра (Португалія).
4. За матеріалами конференції вийшов збірник тез «Вісник студентського
наукового товариства Горлівського інституту іноземних мов: збірник
наукових праць: У 2 т. Бахмут : ГІІМ, 2020. Т. 2. Літературознавство. Історія.
Педагогіка. Методика. Психологія. 317 с.» (електронне видання).
5. На черговому засіданні редакційної колегії збірника наукових праць «Грані
історії» Донбаського державного педагогічного університету – ISSN
друк 2708-0692, ISSN онлайн 2708-1249 (головний редактор Докашенко
В.М., відповідальний редактор – Концур В.В.) прийнято рішення про
започаткування з 2020 р. нової рубрики «Цивілізаційні виклики та гідридні
загрози».

6. 23-24 жовтня 2020 р. заплановано проведення ІV Міжнародної науковопрактичної конференції «Бахмутська старовина: краєзнавчі дослідження», в
межах якої відбудеться секція з аналогічною назвою.
7. Всі учасники проекту готують заявки на участь в ІІІ Всеукраїнській
науково-практичній інтернет-конференції «УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО В
УМОВАХ ВІЙНИ: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
МИРОТВОРЕННЯ» (подання заявок до 19.06.2020 р.).
8. Модернізовано робочу програму навчальної дисципліни «Історія
міжнародних відносин» (нормативна дисципліна магістерської програми),
автори – Докашенко Г.П., Концур В.В. - з використанням матеріалів проекту.

