ІНФОРМАЦІЯ ТА КОНКРЕТНІ ПРИКЛАДИ ОТРИМАННЯ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ У МЕЖАХ ВИКОНАННЯ ПРОЄКТУ
ПРОГРАМИ ЄС ЕРАЗМУС+
«АКАДЕМІЧНА ПРОТИДІЯ ГІБРИДНИМ ЗАГРОЗАМ»
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Початок роботи над проектом – листопад 2019 р. Відповідно до теми та
завдань проекту кафедра вітчизняної та зарубіжної історії розробила й
зареєструвала кафедральну тему «Цивілізаційні виклики в призмі
тоталітарних відносин: історичний дискурс» (Державний реєстраційний
номер: 0120U101373, дата реєстрації: 02-03-2020). В межах вказаної
кафедральної теми вийшло друком у фахових виданнях України 2 статті
професора Докашенка В.М., 4 статті здобувачів вищої освіти третього
(доктор філософії) рівня вищої освіти – Бондаренко П. ( 3 статті), Концур М.
(1 стаття).
За період з листопада 2019 р. до червня 2020 р. безпосередньо за темою
проекту отримано наукові результати у вигляді доповідей, тез та статей,
проведено певну організаційну роботу:
1.
14 травня 2020 р. в рамках ХVІІІ Міжрегіональної науковопрактичної 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).
2.
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). В
збірнику опубліковано тези всіх учасників секції.
3.
22 червня 2020 в м. Маріуполь відбулася ІІІ Всеукраїнська
науково-практична інтернет-конференція «Українське суспільство в умовах
війни: виклики сьогодення та перспективи миротворення». В її роботі взяли
участь – проф. Докашенко В.М. і доц. Концур В.В. «Академічні аспекти
вивчення гібридних загроз»; проф. Докашенко Г.П. і магістрант Наумов І.
«До питання про методи аналізу гібридних загроз». Планується видання
збірника тез конференції.
4.
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».
5.
23-24 жовтня 2020 р. заплановано проведення ІV Міжнародної
науково-практичної конференції «Бахмутська старовина: краєзнавчі
дослідження», в межах якої відбудеться секція з аналогічною назвою.
Інформаційний лист конференції розіслано.
6.
Триває робота над створенням глосарію, для підготовки якого
використані як надруковані видання (Ворончук Е.Є., Ніколаєва Л.О.
«Глосарій
міжнародно-політичних
термінів
(українсько-іспанськийфранцузький)». К.: ІМВ, 2011. – 136с.; Світова гібридна війна: український
фронт: монографія / за заг. ред.. В.П.Горбуліна. Харків: Фоліо, 2017. С. 489494), так і результати власних розробок учасників проекту, наприклад,
асиметрична війна, стратегія «війни нового покоління», стратегічна доктрина
Швеції тощо.
7.
Підготовлено й наразі проводиться анкетування «Карантин очима
пересічного громадянина», матеріали якого буде використано в наступній
публікації.
8.
Учасники проекту підтвердили редакції чеського журналу
«Міжнародні відносини» рішення про підготовку до друку статті
«Донбаський кордон та подвійний характер надзвичайної ситуації», яка
готується за інформаційними матеріалами періоду пандемії та результатами
анкетування. На 29-30 червня редакція журналу запросила авторів для участі
у вебінару з метою узгодження тем публікацій чергового номеру.

