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Організаційний комітет 

Голова:
Андрущенко Віктор Петрович, доктор філософських наук, професор, член- 

кореспондент Національної академії наук України, академік Національної академії 
педагогічних наук України, ректор Національного педагогічного університету імені 
М.П. Драгоманова (м. Київ, Україна).

Співголови організаційного комітету:
Ващенко Костянтин Олександрович, доктор політичних наук, перший віце- 

президент Національної академії державного управління при Президентові 
України (м. Київ, Україна).

Огнев'юк Віктор Олександрович, доктор філософських наук, професор, 
академік Національної академії педагогічних наук України, ректор Київського 
університету імені Бориса Грінченка (м. Київ, Україна).

Оніпко Олексій Федорович, доктор технічних наук, професор, академік 
Української академії наук, президент УАН (м. Київ, Україна).

Солдатенко Валерій Федорович, доктор історичних наук, професор, член- 
кореспондент Національної академії наук України, директор Українського 
інституту національної пам'ял (м. Київ, Україна).

Заступники голови організаційного комітету:
Бех Володимир Павлович, доктор філософських наук, професор, перший 

проректор Національного педагогічного університету імені М.П.Драгом^анова 
(м. Київ, Україна).

Вашкевич Віктор Миколайович, доктор філософських наук, професор, 
академік Української академії наук, професор кафедри соціальних та публічних 
комунікацій Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 
керівник гуманітарного відділення УАН (м. Київ, Україна).

Кривошея Володимир Володимирович, доктор історичних наук, академік 
Української академії наук, перший заступник директора Українського інституту 
національної пам'яті (м. Київ, Україна).

Лавриненко Володимир Григорович, кандидат історичних наук, професор, 
проректор з міжнародних зв'язків, Національний педагогічний університет імені 
М.П. Драгоманова (м. Київ, Україна).

Члени організаційного комітету:
Александрова Олена Станіславівна, доктор філософських наук, професор, 

завідувач кафедри філософії Київського університету імені Бориса Грінченка.

Васильчук Євген Олегович, кандидат політичних наук, викладач суспільних 
дисциплін, Черкаський державний бізнес-коледж (м. Черкаси, Україна).

Гончаров Володимир Іванович, професор, директор Інституту іноземної 
філології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 
(м. Київ, Україна).

Марутян Рена Рубенівна, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри 
національної безпеки Національної академії державного управління при 
Президентові України (м. Київ, Україна).

Махмудов Матлаб Абдулали огли, доктор філософії, провідний науковий 
співробітник Інституту філософії, соціології і права Національної Академії Наук 
Азербайджана (м. Баку, Азербайджан).
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Москалевич Галина Миколаївна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент 
кафедри цивільно-правових дисциплін. Білоруський державний економічний 
університет (м. Мінськ, Білорусь).

Савенкова Людмила Василівна, кандидат педагогічних наук, директор 
Наукової бібліотеки Національного педагогічного університету імені 
М.П. Драгоманова (м. Київ, Україна).

Снетков Віталій Миколайович, доктор політичних наук, професор, завідувач 
кафедри теорії та історії держави і права, Санкт-Петербурзький державний 
політехнічний університет (м. Санкт-Петербург, Російська Федерація).

Тебряєв Олександр Олександрович, кандидат юридичних наук, доцент, 
завідувач кафедри цивільного та міжнародного права, Санкт-Петербурзький 
державний політехнічний університет (м. Санкт-Петербург, Російська Федерація).

Халамендик Вікторія Борисівна, доктор філософських наук, професор 
кафедри соціології, політології та соціальної роботи Національного технічного 
університету України «Київський політехнічний інститут» (м. Київ, Україна).

Яшанов Сергій Микитович, доктор педагогічних наук, професор Національного 
педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (м. Київ, Україна).

Регламент роботи конференції:
31 травня 2013 р.

09:00 -10:00  -  Реєстрація учасників.

10:00 - 11:30 -  Відкриття конференції. Пленарне засідання.

11:30 - 12:00 -  Перерва на чай т а  каву.

12:00 - 13:30 -  Пленарне засідання. Продовження роботи.

13:30 - 14:30 -  Перерва. Обід.

14:30 - 16:00 -  Пленарне засідання. Продовження роботи.

16:00 -16:30  -  Перерва на чай т а  каву.

16:30 - 18:00 -  Пленарне засідання. Продовження роботи.

1 червня 2013 р.

09:30 - 11:30 -  Робота секцій.

11:30 -12:00  -  Перерва на чай т а  каву.

12:00 -13:30 -  Робота секцій. Продовження роботи.

13:30 -14:00 -  Перерва на чай т а  каву.

14:00 -15:30 -  Робота секцій. Продовження роботи.

Інформаційна підтримка:
«Гілея: науковий вісник». Збірник наукових праць

«Нова парадигма». Збірник наукових праць

Головуючий:
Лавриненко Володимир Григорович, кандидат історичних наук, професор, 

проректор з міжнародних зв'язків, Національний педагогічний університет імені 
М.П. Драгоманова (м. Київ, Україна).

Програма між народної науково-практ ичної конференції

« С у с п іл ь н о - п о л іт и ч н і  т а  с о ц іо к у л ь т у р н і п р о ц е с и  в у к р а їн і  і св іт і»
З і травня -  і  червня 2013 року
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Вітальне слово:
Андрущенко Віктор Петрович, доктор філософських наук, професор, член- 

кореспондент Національної академії наук України, академік Національної академії 
педагогічних наук України, ректор Національного педагогічного університету 
імені М.П. Драгоманова (м. Київ, Україна).

Пленарне засідання:
Євтух Володимир Борисович, доктор історичних наук, професор, член- 

кореспондент НАН України, директор Інституту соціології, психології та соціальних 
комунікацій, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова 
(м. Київ, Україна). Тема доповіді: «Педагогічна конституція Європи».

'f Бех Володимир Павлович, доктор філософських наук, професор, перший 
проректор Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 
(м. Київ, Україна). Тема доповіді: «Провідні тенденції сучасного соціального 
розвитку».

Оніпко Олексій Федорович, доктор технічних наук, професор, академік 
Української академії наук, президент УАН (м. Київ, Україна). Тема доповіді: 
«Сучасні виборчі системи і демократизація суспільства».

Вашкевич Віктор Миколайович, доктор філософських наук, професор, 
академік Української академії наук, професор кафедри соціальних та публічних 
комунікацій Національного педагогічного університету імені М.П. -Драгоманова 
(м. Київ, Україна). Тема доповіді: «Інноваційний простір науки т а  освіти в 
інформаційному суспільстві».

v Кривошея Володимир Володимирович, доктор історичних наук, професор, 
академік Української академії наук, перший заступник директора Українського 
інституту національної пам'яті (м. Київ, Україна). Тема доповіді: «Поколіннева 
пам'ять як код структурування ідентичності».

Ситник Григорій Петрович, доктор наук з державного управління, професор, 
завідувач кафедри національної безпеки Національної академії державного 
управління при Президентові України (м. Київ, Україна). Тема доповіді: 
«Безпековий вимір євроінтеграційних процесів: досвід для України».

Снетков Віталій Миколайович, доктор політичних наук, професор, завідувач 
кафедри теорії та історії держави і права, Санкт-Петербурзький державний 
політехнічний університет (м. Санкт-Петербург, Російська Федерація). Тема 
доповіді: «Роль ЗМІу забезпеченні інтересів національної безпеки».

Орлова Тетяна Володимирівна, доктор історичних наук, професор, професор 
історичного факультету, Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка (м. Київ, Україна). Тема доповіді: «Основні тенденції політичного 
розвитку світу на межі тисячоліть».

V  Шаповал Володимир Миколайович, доктор філософських наук, професор, 
професор кафедри гуманітарних дисциплін, Харківський національний університет 
внутрішніх справ (м. Харків, Україна). Тема доповіді: «Сучасна екологічна 
ситуація т а  и можливі наслідки для майбутнього світової цивілізації».

V  Гонюкова Лілія Василівна, доктор наук з державного управління, доцент, 
завідувач кафедри державного управління та управління освітою, Київський 
університет імені Бориса Грінченка (м. Київ, Україна). Тема доповіді: «Вплив 
громадсько-політичних рухів на розвиток громадянського суспільства в 
Україні».
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Стадник Микола Миколайович, доктор філософських наук, професор, 
професор кафедри філософії Київського університету імені Бориса Грінченка 
(м. Київ, Україна). Тема доповіді: «Соціально-економічні процеси в Україні».

Петрушина Тетяна Олегівна, доктор соціологічних наук, старший науковий 
співробітник, завідувач відділом економічної соціології, Інститут соціології 
НАН України (м. Київ, Україна). Тема доповіді: «Соціальні бар'єри інноваційного 
розвитку економіки України».

v  Халамендик Вікторія Борисівна, доктор філософських наук, професор 
кафедри соціології, політології та соціальної роботи Національного технічного 
університету України «Київський політехнічний інститут» (м. Київ, Україна). 
Тема доповіді: «Антропософське розуміння сутності людини: історія т а  
сучасність».

Секція №1. 
Соціально-філософська і політична діагностика стану, 

проблем та перспектив розвитку України і світу.
Науковий керівник: Александрова Олена Станіславівна, доктор філософських 

наук, професор, завідувач кафедри філософії Київського університету імені 
Бориса Грінченка (м. Київ, Україна).

Секретар: Овсянкіна Людмила Анатоліївна, кандидат філософських наук, 
доцент, доцент кафедри філософії Київського університету імені Бориса Грінченка 
(м. Київ, Україна).

Доповіді:
Александрова Олена Станіславівна, доктор філософських наук, професор, 

завідувач кафедри філософії. Київський університет імені Бориса Грінченка 
(м. Київ, Україна). Карім ель Гуессаб, кандидат філософських наук, доцент кафедри 
філософії, Запорізький національний університет (м. Запоріжжя, Україна). Тема 
доповіді: «Сучасний стан т а  перспективи українсько-марокканського 
співробітництва».

Баранов Андрій Володимирович, доктор політичних наук, доктор історичних 
наук, професор кафедри політології та політичного управління. Кубанський 
державний університет (м. Краснодар, Російська Федерація). Тема доповіді: 
«Політичні партії сучасної України в сприйнятті громадської думки».

Воронкова Валентина Григорівна, доктор філософських наук, професор, 
завідувач кафедри менеджменту організацій, Запорізька державна інженерна 
академія (м. Запоріжжя, Україна). Тема доповіді: «Мегатенденції сучасного 
світового розвитку».

Муляр Володимир Ілліч, доктор філософських наук, професор, завідувач 
кафедри гуманітарних наук Житомирського державного технологічного 
університету (м. Житомир, Україна). Тема доповіді: «Ще раз до питання про 
громадянське суспільство».

Димитрова Людмила Михайлівна, доктор філософських наук, професор, 
завідувач кафедри політології, соціології та соціальної роботи, Національний 
технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (м. Київ, 
Україна). Тема доповіді: «Нові парадигми філософствування в концепції Л. 
Гумільова».

Дубінін Віктор Власович, доктор філософських наук, доцент, професор 
кафедри філософії, соціально-політичних і правових наук ДВНЗ «Донбаський
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державний педагогічний університет» (м. Донецьк, Україна). Тема доповіді: 
«Народ як протиріччя: філософсько-синергетичний аспект».

Леонтьева Вероніка Миколаївна, доктор філософських наук, доцент, 
професор кафедри природничих, соціально-економічних і гуманітарних 
дисциплін, Харківський інститут управління (м. Харків, Україна). Тема доповіді: 
«Ідея і принцип Соборності: діапазон соціокультурного потенціалу».

Махмудов Матлаб Абдулали огли, доктор філософії, провідний науковий 
співробітник Інституту філософії, соціології і права Національної Академії Наук 
Азербайджана (м. Баку, Азербайджан). Тема доповіді: «Сучасна філософія 
управління».

Мохамед Абдалла Елжеаді, професор, доктор, професор ісламознавства, 
Мадридський університет (м. Мадрид, Іспанія). Айша Салех Абдусала, доктор, 
генеральний секретар Міжнародного комітету по правам мов і переговорів 
(м. Мадрид, Іспанія). Тема доповіді: «Проблеми і  перспективи технологічного 
розвитку в ісламському світі».

Муза Дмитро Євгенович, доктор філософських наук, професор, завідувач 
кафедри філософії ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 
(м. Донецьк, Україна). Тема доповіді: «Деякі міркування про цивілізаційну 
природу України т а  її деструкцію глобалізацією».

Радченко Олександр Віталійович, доктор наук з державного управління, 
професор, професор кафедри державної служби, адміністрування та управління 
ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» (м. Луганськ, 
Україна). Тема доповіді: «Протиріччя взаємодії громадянського суспільства з 
інституціями публічної влади в Україні: концептуальний аналіз». 

v  Рудницька Тетяна Миколаївна, доктор соціологічних наук, професор кафедри 
соціології, старший науковий співробітник, Міжрегіональна Академія управління 
персоналом (м. Київ, Україна). Тема доповіді: «Глобалізація соціокультурного 
потенціалу України: проблеми й перспективи».

Черепанова Світлана Олександрівна, доктор філософських наук, доцент, 
Львівський національний університет імені Івана Франка (Педагогічний коледж) 
(м. Львів, Україна). Тема доповіді: «Крос-культурні рефлексії філософії освіти: 
західне т а  східне світовідношення і нова раціональність».

Акайомова Анжела Валеріївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри 
маркетингу, Київський університет управління та підприємництва (м. Київ, 
Україна). Тема доповіді: «Сучасні технології пропаганди в політичній 
комунікації напередодні парламентських виборів 2012 року в Україні».

Андрущенко Максим Олександрович, кандидат політичних наук, незалежний 
дослідник, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Київ, 
Україна). Тема доповіді: «До питання про «неотурбулентність» у  контексті 
світової політичної динаміки».

Арабаджиєв Дмитро Юрійович, кандидат політичних наук, доцент кафедри 
соціальної роботи Запорізького національного технічного університету 
(м. Запоріжжя, Україна). Тема доповіді: «Методологія і методика дослідження 
громадського моніторингу».

Бандауд Браім, викладач групи «А» (перепідготовки викладацького складу 
для вищих навчальних закладів), Президент наукової ради факультету права 
і суспільних наук університету «Xian Ashour Paljfah» (Алжир). Тема доповіді: 
«Захист прав і свобод у  світлі політичних т а  соціокультурних змін у  світі».

Бичков Микола Миколайович, кандидат філософських наук, доцент кафедри 
філософії та економічної теорії, Вінницький торговельно-економічний інститут 
Київського Національного торговельно-економічного університету (м. Вінниця,
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Україна). Тема доповіді: «Категоріальний синтез сучасної соціологічної 
теорії».

Бондар Тетяна Іванівна, кандидат філософських наук, доцент, доцент 
кафедри філософії Київського університету імені Бориса Грінченка (м. Київ, 
Україна). Тема доповіді: «Роль філософських наук у  формуванні світогляду 
сучасної людини».

Василевич Леонід Федорович, кандидат технічних наук, доцент, доцент 
кафедри інформатики та математичних дисциплін, Київський університет імені 
Бориса Грінченка (м. Київ, Україна). Тема доповіді: «Нечітка фізична економіка 
т а  п закони».

Волобуєв Владислав Владиславович, кандидат філософських наук, 
доцент, доцент кафедри філософії та політології. Дніпропетровський державний 
університет Внутрішніх справ (м. Дніпропетровськ,Україна). Тема доповіді: «Пост- 
демократія в Європі: проблеми позадержавного існування особистості».

Димитров Владислав Сергійович, кандидат філософських наук, викладач 
кафедри політології, соціології та соціальної роботи Національного технічного 
університету України «Київський політехнічний інститут» (м. Київ, Україна). Тема 
доповіді: «Управління як наука і мистецтво».

Доній Наталія Євгенівна, кандидат філософських наук, доцент, докторант 
кафедри соціальної філософії та філософії освіти, Національний педагогічний 
університет імені М.П.Драгоманова (м. Київ, Україна). Тема доповіді: «Українська 
реальність: проблема «апетиту до ж иття» в умовах поширення авітальних 
тенденцій».

Заблоцький Володимир Валентинович, кандидат політичних наук, директор 
Інституту післядипломної освіти та дистанційного навчання ДЗ «Луганський 
національний університет імені Тараса Шевченка» (м. Луганськ, Україна). Тема 
доповіді: «Вплив глобалізації на процеси реформування системи місцевого 
самоврядування в Україні».

Здоровенно Віктор Васильович, кандидат філософських наук, доцент, 
професор кафедри філософії імені професора Валерія Григоровича Скотного, 
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 
(м. Дрогобич, Україна). Тема доповіді: «Сутність змін соціально-культурного 
б у ття  у  ситуації постмодерну».

Ілляхова Марина Володимирівна, кандидат філософських наук, доцент 
кафедри філософії і освіти дорослих, Державний вищий навчальний заклад 
«Університет менеджменту освіти» НАПН України (м. Київ, Україна). Тема доповіді: 
«Динамічні ознаки соціальної реальності: синергетичний аспект».

Коломієць Тетяна Володимирівна, кандидат філософських наук, доцент 
кафедри політології, соціології та соціальної роботи. Національний технічний 
університет України «Київський політехнічний інститут» (м. Київ, Україна). Тема 
доповіді: «Гендерна асиметрія політичної участі (український контекст)».

Кондратенко Олег Юрійович, кандидат історичних наук, доцент кафедри 
міжнародної інформації, Національний авіаційний університет (м. Київ, Україна). 
Тема доповіді: «Неоєвразійствоу сучасній зовнішній політиці Росії».

Лісовський Петро Миколайович, заступник завідувача кафедрою соціології, 
Інститут соціальних наук і самоврядування, Міжрегіональна академія управління 
персоналом (м. Київ, Україна). Тема доповіді: «Парадигмальна система 
ціннісних орієнтирів у  форматі духовного капіталу як запорука мудрого 
самозбереження».

Лисенко Алла Сергіївна, кандидат філософських наук, старший викладач 
кафедри філософії. Київський університет імені Бориса Грінченка (м. Київ,
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Україна). Тема доповіді: «Мовна культура як підґрунтя розбудови 
громадянського суспільства».

Мегрелішвілі Марія Олексіївна, кандидат філософських наук, доцент, 
докторант, Інститут вищої освіти НАПН України (м. Київ, Україна). Тема доповіді: 
«Фактори подолання соціальної деструктивності в сучасному українському 
суспільстві».

Михайлич Олександр Володимирович, кандидат соціологічних наук, 
завідувач науково-дослідної лабораторії соціології, Київський університет 
імені Бориса Грінченка (м. Київ, Україна). Тема доповіді: «Україна у  світлі 
соціологічної концепції "суспільства ризику"».

Молодов Олег Борисович, кандидат історичних наук, старший науковий 
співробітник, Інститут соціально-економічного розвитку територій Російської 
академії наук (м. Вологда, Російська Федерація). Тема доповіді: «Проблеми 
консолідації суспільства на пострадянському просторі».

Овсянкіна Людмила Анатоліївна, кандидат філософських наук, доцент, 
доцент кафедри філософії, Київський університет імені Бориса Грінченка 
(м. Київ, Україна). Тема доповіді: «Ціннісні орієнтації особистості в умовах 
трансформації сучасного українського суспільства».

Омельченко Юрій Васильович, кандидат філософських наук, доцент, доцент 
кафедри філософії, Київський університет імені Бориса Грінченка (м. Київ, 
Україна). Тема доповіді: «Відсутність моральних авторитетів для української 
нації як соціально-філософська проблема».

Остапчук Галина Олександрівна, кандидат філософських наук, доцент 
кафедри філософії Національного педагогічного університету імені М.П. 
Драгоманова (м. Київ, Україна). Тема доповіді: «Громадянське суспільство як 
критерій цивілізаційного поступу українського державотворення».

Пучков Олександр Олександрович, кандидат філософських наук, доцент, 
начальник кафедри гуманітарних дисциплін Військового інституту телекомунікацій 
та інформатизації Національного технічного університету України «Київський 
політехнічний інститут» (м. Київ, Україна). Тема доповіді: «Комунікативний 
потенціал соціальних перетворень».

Радей Андрій Сергійович, кандидат філософських наук, викладач кафедри 
політології, соціології та соціальної роботи Національного технічного університету 
України «Київський політехнічний інститут» (м. Київ, Україна). Тема доповіді: 
«Формування бюрократичного типу особистості».

Семчук Надія Іванівна, кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри 
філософії, Київський університет імені Бориса Грінченка (м. Київ, Україна). Тема 
доповіді: «Моральний вибір як фундаментальна цінність громадянського 
суспільства».

Супруненко Анна Петрівна, кандидат політичних наук, доцент кафедри 
фундаментальних та соціально-гуманітарних наук, Київський університет новітніх 
технологій (м. Київ, Україна). Тема доповіді: «Альтерглобализм як коректор 
світової глобалізації».

Токар Леонід Кирилович, кандидат історичних наук, завідувач відділу 
історико-правових та теоретико-методологічних проблем українознавства, 
Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії 
(м. Київ, Україна). Тема доповіді: «Світоглядні т а  теоретико-методологічні 
проблеми розроблення т а  здійснення етнонаціональної політики в Україні».

Толочко Денис Володимирович, кандидат історичних наук, науковий 
співробітник, Національний науково-дослідний інститут українознавства та
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всесвітньої історії (м. Київ, Україна). Тема доповіді: «Етнонаціональний чинник 
державотворення т а  побудови громадянського суспільства».

Трахтенберг Анна Давидівна, кандидат політичних наук, старший науковий 
співробітник, Інститут філософії та права, Уральське відділення Російської 
Академії наук (м. Екатеринбург, Російська Федерація). Тема доповіді: «Перехід до 
електронного уряду: мегатенденція чи мода?».

Мальцева Олена Михайлівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри 
політології, Донецький національний університет (м. Донецьк, Україна). Тема 
доповіді: «Роль політичних протестів в публічному діалозі (український і 
російський досвід)».

Ясир Микола Дмитрович, кандидат історичних наук, доцент. Запорізький 
національний технічний університет (м. Запоріжжя, Україна). Тема доповіді: 
«Генезис громадянського суспільства в Україні: філософський вимір».

Зайченко Лілія Михайлівна, старший викладач кафедри політичних наук. 
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (м. Київ, Україна). 
Тема доповіді: «Технократичні аспекти моделей політичного управління в 
незалежній Україні».

Трачук Володимир Омелянович, старший викладач кафедри філософії та 
політології. Національний університет державної податкової служби України 
(м. Ірпінь, Україна). Тема доповіді: «Конфлікт інтересів т а  нові виклики 
українській державності».

Астряб Наталія Борисівна, викладач кафедри філософії, Київський університет 
імені Бориса Грінченка (м. Київ, Україна). Тема доповіді: «Особливостіфейкових 
процесів в українському суспільно-політичному просторі».

Компанієць Людмила Георгіївна, викладач кафедри ділової комунікації, 
Запорізький національний університет (м. Запоріжжя, Україна). Тема доповіді: 
«Специфіка соціально-філософського аналізу менеджерських рішень 
людини».

Ясир Максим Миколайович, асистент кафедри політології та права, 
Запорізький національний технічний університет (м. Запоріжжя, Україна). Тема 
доповіді: «Проблема самоактуалізації особистості в політичному ж и т т і  
сучасного суспільства».

Абдурахманова Міра Жуматівна, аспірант, Національний університет 
біоресурсів та природокористування України (м. Київ, Україна). Тема доповіді: 
«Генеза нації у  західній т а  східній традиції».

Авдеєнков Андрій Миколайович, аспірант філософського факультету, 
Московський державний університет імені М.В. Ломоносова (м. Москва, Російська 
Федерація). Тема доповіді: «Транснаціональна демократія т а  космополітичне 
громадянство: неоліберальний дискурс т а  його критики».

Бабка Володимир Леонідович, аспірант історико-юридичного факультету, 
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя (м. Ніжин, Україна). Тема 
доповіді: «Політичний вплив як форма соціальної взаємодії».

Волгов Микола Олександрович, аспірант відділу етнополітології, Інститут 
політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України 
(м. Київ, Україна). Тема доповіді: «Багаторівневі політичні партії т а  тренд 
децентралізації: теоретичний аспект у  сучасному англомовному науковому 
дискурсі».

Гаврилюк Дмитро Юрійович, аспірант Інституту політології та права, 
Національний педагогічний університетімені М.П. Драгоманова (м. Київ,Україна).
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Тема доповіді: «Дискусійний характер абсентеїзму як феномену політичної 
культури громадян».

Гончар Дар'я Андріївна, аспірант кафедри філософії, Національний 
технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (м. Київ, 
Україна). Тема доповіді: «Філософська рефлексія проблеми гуманізації освіти 
в XXI стол ітті» .

Горбань Юрій Олександрович, аспірант Національної академії державного 
управління при Президентові України (м. Київ, Україна). Тема доповіді: 
«Громадсько-політичні рухи в сучасній Україні».

Горбенко Наталія Валеріївна, аспірант, завідувач Науково-методичного 
центру інформаційно-рекламної та профорієнтаційної діяльносл, Київський 
університет імені Бориса Грінченка (м. Київ, Україна). Тема доповіді: «Соціально- 
філософський зміст поняття «корпоративна культура університету».

Забара Владислав Володимирович, здобувач кафедри всесвітньої історії 
і міжнародних відносин, історичний факультет, Запорізький національний 
університет (м. Запоріжжя, Україна). Тема доповіді: «Боснія і Герцеговина: 
«міжнародний протекторат» чи «умовно-суверенна країна»?».

Жмудський Руслан Сергійович, аспірант Національної академії державного 
управління при ПрезидентовіУкраїни (м. Київ,Україна). Тема доповіді: «Ставлення 
державних службовців до проблеми політичної відповідальності».

Кавунник Валентин Леонідович, аспірант Інституту української археографії 
і джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України (м. Київ, Україна). Тема 
доповіді: «Завдання української інтелігенції у  формуванні державницького 
світогляду на прикладі Української Народної Республіки 1917-1921 років».

Корнієнко Наталя Василівна, аспірант Державної установи «Інститут 
всесвітньої історії НАН України» (м. Київ, Україна). Тема доповіді: «Еволюція 
українських парламентських виборів 2000-х pp. очима американського 
істеблішменту».

Колчинський Дмитро Володимирович, аспірант кафедри філософії, 
Київський університет імені Бориса Грінченка (м. Київ, Україна). Тема доповіді: 
«Місце т а  роль мас-медіа в умовах глобалізації».

Кузьменко Ольга Миколаївна, молодший науковий співробітник НДЛ 
освітології, аспірант кафедри філософії, Київський університет імені Бориса 
Грінченка (м. Київ, Україна). Тема доповіді: «Трансформація ідеї Університету в 
контексті ґенези інформаційного суспільства».

Лебедева Катерина Донтесівна, аспірант Київського національного 
університет культури і мистецтв (м. Київ, Україна). Тема доповіді: «Модерні 
концепти дизайну політичної реклами у  контексті державної культурної 
політики».

Радченко Оксана Олександрівна, аспірант кафедри політології та філософії, 
Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії 
державного управління при Президентові України (м. Харків, Україна). Тема 
доповіді: «Криза легітимності партійно-політичної системи сучасної 
України».

Сердюк Катерина Олександрівна, аспірант Інституту філософії імені Г.С. 
Сковороди НАН України (м. Київ, Україна). Тема доповіді: «Міжкультурна 
комунікація як фактор стабільності міжнародної взаємодії».

Скворцов Михайло Олексійович, аспірант кафедри філософії мови і 
комунікації філософського факультету, Московський державний університет імені
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М.В. Ломоносова (м. Москва, Російська Федерація). Тема доповіді: «Постмарксизм 
т а  неолібералізм у  контексті теорії політичної комунікації».

Стельмах Вікторія Олександрівна, аспірант Державної установи «Інститут 
всесвітньої історії НАН України» (м. Київ, Україна). Тема доповіді: «Європейська 
соціалізація молоді країн Вииіеградської групи».

Цибенко Лариса Борисівна, старший викладач кафедри державного 
управління та управління освітою, аспірант кафедри філософії. Київський 
університет імені Бориса Грінченка (м. Київ, Україна). Тема доповіді: «Суспільство 
в суспільстві: консенсус чи їх протидія в Україні?».

Чорний Олег Віталійович, аспірант кафедри соціальної філософії та 
філософії освіти. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова 
(м. Київ, Україна). Тема доповіді: «Сучасна вища освіта т а  ї ї  роль у  розвитку 
України т а  світу».

Шимкевич Катерина Олександрівна, аспірант, старший лаборант кафедри 
всесвітньої історії та міжнародних відносин історичного факультету. Запорізький 
національний університет (м. Запоріжжя, Україна). Тема доповіді: «Робота з 
«минулим»: досвід врегулювання протиріч у  постконфліктних суспільствах 
на прикладі колишньої Югославії».

Чугуєва Олена Олександрівна, магістр політичних наук, Чорноморський 
державний університет імені Петра Могили (м. Миколаїв, Україна). Тема доповіді: 
«Політичний протесту андеграундній музичній культурі часів «перебудови»: 
основні форми вираження т а  трансформація у сучасних реаліях».

Бондар Євген Несторович, магістрант філософського факультету Київського 
національногоуніверситетуіменіТараса Шевченка,відділення політології(м. Київ, 
Україна). Тема доповіді: «Феномен політичного лідерства в політичному 
процесі сучасної України».

Безпрозванна Тетяна Андріївна, студентка Київського університету імені 
Бориса Грінченка (м. Київ, Україна). Тема доповіді: «Генезис громадянського 
суспільства в Україні: проблеми і  перспективи».

Бушанська Віра Миколаївна, студентка Київського національногоуніверситету 
імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна). Тема доповіді: «Особливостірозвитку 
громадянського суспільства в умовах "вивченої безпомічності».

Костюк Дмитро Сергійович, студент історичного факультету Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна). Тема 
доповіді: «Місце національної ідеї в програмних документах сучасних 
українських політичних партій».

Курбонова Наргіза Фахріддінівна, студентка Київського університету імені 
Бориса Грінченка (м. Київ, Україна). Тема доповіді: «Суперечливість процесу 
глобалізації в Центральній Азії».

Танцюра Костянтин Геннадійович, студент Інституту філології, Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна). Тема доповіді: 
«Людина у  працях Г.С. Сковороди».
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Танцюра Олексій Геннадійович, студент філософського факультету, 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна). 
Тема доповіді: «Християнська концепція суспільства».

Секція № 2. 
Соціокультурні трансформації 

в Україні та світі (до 1025-річчя хрещення Русі)
Науковий керівник: Киридон Алла Миколаївна, доктор історичних наук, 

професор, завідувач відділу дослідження теоретичних і прикладних проблем 
національної пам'яті Українського інституту національної пам'яті (м. Київ,Україна).

Секретар: Волянюк Ольга Ярославівна, кандидат політичних наук, науковий 
співробітник Українського інституту національної пам'яті(м. Київ, Україна).

Доповіді:
Буряк Лариса Іванівна, доктор історичних наук, завідувач відділу 

дослідження впливу на національну пам'ять соціальних і духовно-культурних 
чинників Українського інституту національної пам'яті (м. Київ, Україна). Тема 
доповіді: «Фотоспадщина Стефана Таранущенка у просторі пам'яті сучасної 
України: культурний т а  антропологічний вимір».

Ковальчук Наталія Дмитрівна, доктор філософських наук, професор кафедри 
філософії. Київський університет імені Бориса Грінченка (м. Київ, Україна). Тема 
доповіді: «Київ у  контексті архетипів української культури».

Киридон Алла Миколаївна, доктор історичних наук, професЪр, завідувач 
відділу дослідження теоретичних і прикладних проблем національної пам'яті 
Українського інституту національної пам'яті (м. Київ, Україна). Тема доповіді: 
«Пам'ять як подорож у  минуле (теоретичний дискурс)».

Ковтунович Тетяна Василівна, помічник директора Українського інституту 
національної пам'яті (м. Київ, Україна). Тема доповіді: «Національна пам'ять як 
чинник формування національної самосвідомості».

Козлов Михайло Миколайович, доктор історичних наук, доцент кафедри 
гуманітарних, соціальних, профспілкових та природничо-наукових дисциплін, Інститут 
Економіки та права (філія) ОУП ВПО «Академія праці та соціальних відносин» у місті 
Севастополі (м. Севастополь, Україна). Тема доповіді: «Ілля Муромець т а  Ідолище 
погане (з історії протистояння тзніх язичників т а  київських князів наприкінціXII 
cm.)».

Сиддик Атік Рахман, доктор, директор (у відставці), Культурна спадщина 
ісламських пам'ятників, Археологічне управління Індії, Міністерство культури 
(м. Нью-Делі, Індія). Тема доповіді: «Значення Бахчисарайського палацу, 
побудованого в період Кримського ханства в Україні: пам'ятник, що мас 
універсальну цінність».

Троян Сергій Станіславович, доктор історичних наук, професор, завідувач 
кафедри зовнішньої політики і дипломатії, Дипломатична академія України при 
МЗС України (м. Київ, Україна). Тема доповіді: «Місто у  просторі пам'яті: 
спільна чи поділена пам'ять (приклад Чернівців)».

Цехмістро Іван Захарович, доктор філософських наук, професор, професор 
кафедри теорії культури і філософії науки, Харківський національний університет 
імені В.Н. Каразіна (м. Харків, Україна). Тема доповіді: «Сакральні простори 
України і їх проблемне майбутнє».

Антонюк Ярослав Миколайович, кандидат історичних наук, науковий 
співробітник відділу дослідження історичних трагедій народів України 
Українського інституту національної пам'яті (м. Київ, Україна). Тема доповіді:
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«Волинська трагедія в польській т а  українській національній пам'яті: 
порівняльний аналіз».

Балінченко Світлана Петрівна, кандидат філософських наук, доцент, доцент 
кафедри філософії та політології, Горлівський інститутіноземних мов Донбаського 
державного педагогічного університету (м. Горлівка, Україна). Тема доповіді: 
«Вплив міфологем на формування соціокультурного простору: ідентичність 
сучасного Subiectum neglegens».

Баришкова Надія Геннадіївна, кандидат філософських наук, доцент кафедри 
соціально-гуманітарних дисциплін. Саратовський інститут (філія) Російського 
державного торговельно-економічного університету (м. Саратов, Російська 
Федерація). Тема доповіді: «Святе і священне в пострадянській культурі як 
вираження соціокультурної екстремальності».

Березовський Олег Миколайович, кандидат історичних наук, старший 
науковий співробітник відділу дослідження впливів державотворчих та 
цивілізаційних процесів на формування національної пам'яті Українського 
інституту національної пам'ял' (м. Київ, Україна). Тема доповіді: «Руйнація 
культових споруд Лисянщини (1940-1960 pp.)»

Булгакова Оксана Володимирівна, молодший науковий співробітник відділу 
історії України другої половини XX ст., Інститут історії України НАН України 
(м. Київ, Україна). Тема доповіді: «Суспільні настрої наукової інтелігенції 
України в повоєнний час (друга половина 1940-х -  початок 1950-х pp.)».

Бутко Сергій Володимирович, науковий співробітник відділу дослідження 
історичних трагедій народів України Українського інституту національної пам'ял 
(м. Київ, Україна). Тема доповіді: «Соціокультурні зміни в українському селі 
після Другої світової війни (на прикладі Чернігівщини)».

Вакулова Тетяна Володимирівна, кандидат політичних наук, доцент кафедри 
історії та соціально-гуманітарних наук, Севастопольський міський гуманітарній 
університет (м. Севастополь, Україна). Тема доповіді: «Історична пам'ять і 
цивілізаційна ідентичність українців».

Ведмідь Людмила Анатоліївна, кандидат історичних наук, старший науковий 
співробітник відділу дослідження впливу на національну пам'ять соціальних і 
духовно-культурних чинників Українського інституту національної пам'яті (м. Київ, 
Україна). Тема доповіді: «Постать Василя Стуса: комеморативні практики».

ВолянюкОльгаЯрославівна, кандидатполітичнихнаук, науковий співробітник 
відділу дослідження теоретичних і прикладних проблем національної пам'яті 
Українського інституту національної пам'ял' (м. Київ, Україна). Тема доповіді: 
«Простори забуття: політичні критерії т а  теоретико-методологічні 
зауваги».

Горобець Сергій Михайлович, кандидат історичних наук, науковий 
співробітник відділу дослідження міжнародних, етнонаціональних і регіональних 
чинників національної пам'яті Українського інституту національної пам'яті 
(м. Київ, Україна). Тема доповіді: «Духовенство Чернігівської єпархіїXVII-XVIII 
ст.: чисельність, освіта, вік».

Громакова Наталя Юріївна, кандидат історичних наук, доцент, Національний 
університет Державної податкової служби України (м. Ірпінь, Україна). Тема 
до п о ві д і: «Соціокультурний простір як чинник трансформації ідентичності».

Губський Сергій Іванович, науковий співробітник відділу історико-правових 
та теоретико-методологічних проблем українознавства, Національний науково- 
дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії (м. Київ, Україна). Тема 
доповіді: «Значення досвіду українського державотворення (1917-1920 pp.) 
у  відродженні національної пам'яті народу на сучасному етапі».
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Гурська Людмила Іванівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри 
філософії та політології. Національний університет державної податкової 
служби України (м. Ірпінь, Україна). Тема доповіді: «Проблеми національної 
самоідентифікації в умовах релігійного плюралізму в Україні».

Іваненко Анатолій Олександрович, кандидат історичних наук, доцент, 
науковий співробітник відділу дослідження міжнародних, етнонаціональних і 
регіональних чинників національної пам'яті Українського інституту національної 
пам'яті (м. Київ,Україна) Лема доповіді: «Конфесійний чинникетнонаціональної 
ідентичності».

Калініч Ганна Юріївна, кандидат історичних наук, науковий співробітник 
відділу дослідження міжнародних, етнонаціональних і регіональних чинників 
національної пам'яті Українськогоінституту національної пам'яті (м. Київ,Україна). 
Тема доповіді: «Духовенство в соціокультурному просторі Києва (кінець XIX 
-  поч. XX ст.): перехід від стану до професійної групи».

Калюжний Віктор Степанович, кандидат філософських наук, професор, 
завідувач кафедри філософії і політології, Запорізька державна інженерна 
академія (м. Запоріжжя, Україна). Тема доповіді: «Толерантність як філософська 
проблема».

Киридон Петро Васильович, кандидат історичних наук, докторант кафедри 
української історії та етнополітики, Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка (м. Київ, Україна). Тема доповіді: «Людина і держава: модель 
номенклатурно-бюрократичного управління в УРСР повоєнної доби».

Короленко Богдан Анатолійович, кандидат історичних наук, старший 
науковий співробітник відділу дослідження впливу на національну пам'ять 
соціальних і духовно-культурних чинників Українського інституту національної 
пам'яті (м. Київ, Україна). Тема доповіді: «Образ Тараса Шевченка в сучасному 
українському суспільно-політичному дискурсі».

Король Наталя Мирославівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри 
теорії та історії культури філософського факультету, Львівський національний 
університет імені Івана Франка (м. Львів, Україна). Тема доповіді: «Проблема 
трансформації релігійної ідентичності в соціокультурному просторі 
Галичини XVII ст.».

Купрій Тетяна Георгіївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри 
філософії, Київський університет імені Бориса Грінченка (м. Київ, Україна). Тема 
доповіді: «Профілактика безробіття серед молоді: стратегія державної 
політики».

Мальшина Катерина Володимирівна, кандидат історичних наук, доцент, 
докторант Інституту української археографії та джерелознавства імені М.С. 
Грушевського НАН України (м. Київ, Україна). Тема доповіді: «Словенська 
національна ідея т а  християнський соціалізм у  Першій Югославії (1918-1941 
pp.)».

Макарчук Сергій Сергійович, кандидат історичних наук, доцент кафедри 
соціально-гуманітарних дисциплін, Миколаївська філія Київського національного 
університету культури і мистецтв (м. Миколаїв, Україна). Тема доповіді: 
«Колабораціонізм в роки Другої світової війни т а  Великий терор 1937-1938 
pp.: причино-наслідкові зв'язки».

Маслак Володимир Іванович, кандидат історичних наук, доцент кафедри 
українознавства, Кременчуцький національний університет імені Михайла 
Остроградського (м. Кременчук, Україна). Тема доповіді: «Вплив образу 
ранньомодерної України в російській т а  польській історіографії початку XXI 
cm. на формування історичної пам'яті в сучасному українському суспільстві».
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Наумова Ірина Борисівна, молодший науковий співробітник відділу 
дослідження історичних трагедій народів України Українського інституту 
національної пам'ял (м. Київ, Україна). Тема доповіді: «Голод 1932-1933 pp. в 
національній пам'яті: вітчизняний історіографічний дискурс».

Огієнко Віталій Іванович, кандидат історичних наук, старший науковий 
співробітник відділу дослідження теоретичних]' прикладних проблем національної 
пам'яті Українського інституту національної пам'яті (м. Київ, Україна). Тема 
доповіді: «Концептуалізація «образу» в дослідженнях історичної травми».

Омельченко Олег Володимирович, кандидат історичних наук, доцент, 
заступник директора Українського інституту національної пам'ял (м. Київ, 
Україна). Тема доповіді: «Подолання етнокультурних розбіжностей між 
східно- т а  західноукраїнськими ідентичностями».

Орлов Андрій Володимирович, кандидат філософських наук, доцент 
кафедри соціології, старший науковий співробітник лабораторії соціологічних 
досліджень, Мелітопольський державний педагогічний університет імені 
Богдана Хмельницького (м. Мелітополь, Україна). Тема доповіді: «Практики 
соціокультурної взаємодії у  багатонаціональних міських середовищах: 
соціологічний вимір».

Остапенко Марина Анатоліївна, кандидат політичних наук, професор кафедри 
політичних наук, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова 
(м. Київ, Україна). Тема доповіді: «Політична ідентичність в умовах 
політичного плюралізму: множинний характер т а  механізми формування».

Панасюк Леонід Валерійович, кандидат історичних наук, доцент, доцент 
кафедри філософії, Київський університет імені Бориса Грінченка (м. Київ, 
Україна). Тема доповіді: «Етноконфесійне протистояння в контексті 
формування масового білінгвізму на Україні».

Пилявець Ростислав Іванович, кандидат історичних наук, доцент, провідний 
науковий співробітник відділу досліджень історичних трагедій народів України 
Українського інституту національної пам'ял (м. Київ, Україна). Тема доповіді: 
«Історична пам'ять українського суспільства про Другу світову війну як 
наукова т а  соціально-політична проблема».

Привалко Тетяна Вікторівна, кандидат історичних наук, молодший науковий 
співробітник відділу дослідження впливу на національну пам'ять соціальних і 
духовно-культурних чинників Українського інституту національної пам'ял (м. Київ, 
Україна). Тема доповіді: «Релігійна ідентичність у  соціокультурному просторі 
Києва другої половини XIX cm. (за матеріалами газети «Киевлянин»)».

Кондратюк Юлія Сергіївна, кандидат історичних наук, доцент, заступник 
завідувача кафедри гуманітарних наук Житомирського державного технологічного 
університету (м. Житомир, Україна). Тема доповіді: «Діяльність Святійшого 
Синоду в питаннях регламентації церковнопарафіяльного діловодства кінця 
XVIII- початку XX ст.».

Применко Олеся Богданівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри 
філософії, Міжрегіональна академія управлення персоналом (м. Київ, Україна). 
Тема доповіді: «Моделі ідентичності у  сучасному науковому дискурсі в 
Україні».

Сагуйченко Валентина Володимирівна, кандидат філософських наук, доцент 
кафедри філософії освіти, Дніпропетровський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти (м. Дніпропетровськ, Україна). Тема доповіді: «Соціокультурні 
контексти сучасного виховання».

Спудка Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри 
українознавства, Запорізький національний технічний університет (м. Запоріжжя,
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Україна). Тема доповіді: «Німецька окупаційна політика у  соціокультурній 
сфері на території Запорізької області».

Стоян Дар'я Владиславівна, кандидат філософських наук, старший викладач 
кафедри суспільних та гуманітарних наук. Державний економіко-технологічний 
університет транспорту (м. Київ, Україна). Тема доповіді: «Пацифізм як основна 
риса української ментальності (за Ю. Вассияном)».

ТолстокороваАліса Валеріївна, кандидат філологічних наук, доцент науковий 
експерт ISE0 (м. Київ, Україна). Тема доповіді: «Трансформація батьківських 
рольових моделей у  сім'ях українських жінок-мігранток».

Тищенко Андрій Олександрович, молодший науковий співробітник відділу 
дослідження впливів державотворчих та цивілізаційних процесів на формування 
національної пам'яті Українського інституту національної пам'яті (м. Київ, Україна). 
Тема доповіді: «Становище культових споруд у  Кам'янець-Подільському 
(1940-1960 pp.)».

Турчина Людмила Валеріївна, кандидатісторичних наук, доцент, Запорізький 
національний технічний університет (м. Запоріжжя, Україна). Тема доповіді: 
«Українська самоідентичність під забороною: приклад Розстріляного 
Відродження».

Штоквиш Олександр Анатолійович, кандидат філософських наук, старший 
науковий співробітник відділу дослідження історичних трагедій народів України 
Українського інституту національної пам'ял (м. Київ, Україна). Твма доповіді: 
«Етнічна образа як компонент суспільної пам'яті».

Цимбал Ірина Володимирівна, науковий співробітник відділу дослідження 
впливів державотворчих та цивілізаційних процесів на формування національної 
пам'ял Українського інституту національної пам'ял (м. Київ, Україна). Тема 
доповіді: «Моделі релігійної ідентичності в сучасній Україні».

Ченбай Інна Володимирівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач 
кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки. Черкаський національний 
університет імені Богдана Хмельницького (м. Черкаси, Україна). Тема доповіді: 
«Державна політика у  сфері захисту дітей-сиріт т а  дітей, позбавлених 
батьківського піклування (XX- XXI cm.)».

Яременко Вікторія Миколаївна, кандидат історичних наук, старший 
науковий співробітник відділу дослідження історичних трагедій народів України 
Українського інституту національної пам'ял' (м. Київ, Україна). Тема доповіді: 
«Образ Другої світової війни у  колективній т а  індивідуальній пам'яті: 
взаємовпливи».

Богород Анатолій Володимирович, старший викладач кафедри філософії, 
Київський університет імені Бориса Грінченка (м. Київ, Україна). Тема доповіді: 
«Специфіка трансформації традиційної танцювальної діяльності українців 
в епоху глобалізації».

Здоровенко Лілія Вікторівна, викладач кафедри філософії імені професора 
Валерія Григоровича Скотного, Дрогобицький державний педагогічний університет 
імені Івана Франка (м. Дрогобич, Україна). Тема доповіді: «Особливості обрядово- 
релігійного спілкування в контексті духовної діяльності».

Мартіросян Олена Іванівна, викладач кафедри філософії, Київський 
університет імені Бориса Грінченка (м. Київ, Україна). Тема доповіді: «Філософія 
життя» як історичний вимір сучасності: соціокультурний і освітній аспекти».

Троян Віктор Сергійович, викладач кафедри політичних наук, Рівненський 
державний гуманітарний університет (м. Рівне,Україна). Тема доповіді: «Системна 
еволюція політичної ідентичності в Україні: регіональний вимір».
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Шаповалова Олена Анатоліївна, викладач кафедри філософії, керівник 
Студентської соціальної служби, Національний технічний університет України 
«Київський політехнічний інститут» (м. Київ, Україна). Тема доповіді: «Соціально- 
філософські виміри проектування як інтегральної технології навчання і 
виховання».

Хлєбнікова Альона Андріївна, асистент кафедри іноземних мов. Запорізька 
державна інженерна академія (м. Запоріжжя, Україна). Тема доповіді: 
«Формування концепції геокультури в умовах глобалізації».

Венгринюк Лідія Ярославівна, аспірант кафедри політології, Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ, Україна). 
Тема доповіді: «Громадські організації в сфері політики пам'яті: регіональний 
рівень (на прикладі Львівської, Тернопільської т а  Івано-Франківської 
областей)».

Кобрин Михайло Степанович, аспірант кафедри теорії гі історії культури, 
Львівський національний університет імені Івана Франка (м. Львів, Україна). 
Тема доповіді: «Вплив рішень II Ватиканського собору на екуменічну позицію 
Української греко-католицької церкви в сучасній Україні».

Некрасова Валерія Валеріївна, аспірант Державної установи «Інститут 
всесвітньої історії НАН України» (м. Київ, Україна). Тема доповіді: «Поняття 
«холодна війна» у  підручниках з історії: спадщина минулого у  сучасній 
освіті».

Сеник Руслан Миколайович, здобувач Інституту вищої освіти Національної 
академії педагогічних наук України (м. Київ, Україна). Тема доповіді: «Мова як 
спосіб б у ття  і  форма культуротворчості».

ФедорівХристина Іванівна, аспірант першого року навчання, Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ, 
Україна). Тема доповіді: «Визначення поняття «політики пам'яті» в сучасній 
політичній науці».

Хамідова Надія Михайлівна, заступник директора Вищого професійного 
училища № 7 м. Калуша (м. Калуш, Україна). Тема доповіді: «Культурно- 
історичний характер професійної освіти в контексті ціннісних орієнтацій 
сучасного українського суспільства».

Сігодзінська Анастасія Володимирівна, магістр, Мелітопольський державний 
педагогічний університет імені Богдана Хмельницького (м. Мелітополь, Україна). 
Тема доповіді: «Соціокультурні особливості етнічних гендерних стереотипів 
на прикладі ромського етносу».

Уваркіна Кіра Миколаївна, студентка Національного педагогічного 
університету імені М.П. Драгоманова (м. Київ, Україна). Тема доповіді: 
«Соціокультурний розвиток освіти».

Щербаков Максим Якович, студент історичного факультету. Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна). Тема 
доповіді: «Трансформація української національної ідентичності в умовах 
європейської інтеграції».

Секція № В. 
Організаційно-правові засади та стратегічне 

планування політики національної безпеки в 
умовах сучасних трансформаційних процесів.

Науковий керівник: Ситник Григорій Петрович, доктор наук з державного 
управління, професор, завідувач кафедри національної безпеки Національної
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академії державного управління при Президентові України, заслужений діяч 
науки і техніки України (м. Київ, Україна).

Секретар: Маоутян Рена Рубенівна, кандидат історичних наук, доцент (м. Київ, 
Україна).

Доповіді:
Баришков Володимир Петрович, доктор філософських наук, професор, 

завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, Інститут додаткової 
професійної освіти Саратовського державного університету імені М.Г. 
Чернишевського (ІДПО СДУ імені М.Г. Чернишевського, м. Саратов, Російська 
Федерація). Тема доповіді: «Особистий рівень національної безпеки: 
реляційний аспект».

Вєдєнєєв Дмитро Валерійович, доктор історичних наук, професор, заступник 
директора з наукових питань Українського інституту національної пам'яті (м. Київ, 
Україна). Тема доповіді: «Історико-гуманітарні аспекти національної 
безпеки».

Джевицки Артур, доктор, доцент, Інститут Міжнародних досліджень, 
Вроцлавський університет (м. Вроцлав, Польща). Тема доповіді: «Еволюція 
стратегії безпеки Республіки Польщі в нових геостратегічних умовах 1992- 
2013».

Дзьобань Олександр Петрович, доктор філософських наук,' професор, 
професор кафедри філософії Національного університету «Юридична академія 
України імені Ярослава Мудрого» (м. Харків, Україна). Тема доповіді’: «Системно- 
організаційні і синергетичні засади розуміння безпеки особистості й 
суспільства».

Мандрагеля Володимир Андрійович, доктор філософських наук, професор, 
професор кафедри національної безпеки Національної академії державного 
управління при Президентові України (м. Київ, Україна). Тема доповіді: «Стан т а  
перспективи підготовки фахівців в сфері національної безпеки в контексті 
гуманізації освіти».

Цюрупа Михайло Володимирович, доктор філософських наук, професор, 
професор кафедри Національного університету Оборони України імені Івана 
Черняховського (м. Київ, Україна). Тема доповіді: «Модерна воєнна політика в 
системі національної безпеки України».

Бессонова Марина Миколаївна, кандидат історичних наук, доцент, старший 
науковий співробітник, Інститут всесвітньої історії НАН України (м. Київ, Україна). 
Тема доповіді: «Стратегії національної безпеки США постбіполярної епохи: 
головні регіональні виміри загроз американським інтересам».

Васильчук Євген Олегович, кандидат політичних наук, викладач суспільних 
дисциплін, Черкаський державний бізнес-коледж (м. Черкаси, Україна). Тема 
доповіді: «Політичний радикалізм т а  екстремізм як комплекс загроз і 
викликів національній безпеці України».

Гордієнко Михайло Григорович, кандидат політичних наук, доцент кафедри 
філософії та політології, Національний університет державної податкової 
служби України (м. Ірпінь, Україна). Тема доповіді: «Українофобія як виклик 
автентичним традиціям».

Дацюк Андрій Васильович, кандидат політичних наук, доцент кафедри 
національної безпеки. Національна академії державного управління при 
Президентові України (м. Київ, Україна). Тема доповіді: «Зовнішня політика 
безпеки України: дилема вибору між Сходом т а  Заходом».
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Добридень Оксана Володимирівна, кандидат філософських наук, доцент, 
завідувач кафедри гуманітарних наук ДЗ «Дніпропетровська медична академія 
МОЗ України» (м. Дніпропетровськ, Україна). Тема доповіді: «Інваріанти 
прогнозування споживацької безпеки в Україні: філософські т а  правові 
аспекти».

Дуднік Олександр Якович, кандидат історичних наук, старший науковий 
співробітник, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, Фонд 
Президентів України (м. Київ, Україна). Тема доповіді: «Євразійський союз: для 
кого реальна необхідність, а кому реальна загроза?»

Марутян Рена Рубенівна, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри 
національної безпеки. Національна академія державного управління при 
Президентові України (м. Київ, Україна). Тема доповіді: «Безпека як цінність т а  
потреба».

Марченко Юрій Васильович, кандидат політичних наук, докторант. 
Національний інститут стратегічних досліджень (м. Київ, Україна). Тема доповіді: 
«Критерії оцінки ефективності вітчизняної системи забезпечення безпеки 
підприємництва».

Тебряєв Олександр Олександрович, кандидат юридичних наук, доцент, 
завідувач кафедри цивільного та міжнародного права, Санкт-Петербурзький 
державний політехнічний університет (м. Санкт-Петербург, Російська Федерація). 
Тема доповіді: «Можливість реалізації суб'єктивних прав громадян як 
складова національної безпеки».

Шевченко Микола Миколайович, кандидат філософських наук, доцент, доцент 
кафедри національної безпеки, Національна академія державного управління 
при Президентові України (м. Київ, Україна). Тема доповіді: «Стратегічне 
планування сталого розвитку т а  політики національної безпеки: досвід 
США».

Шипілова Лариса Миколаївна, кандидат політичних наук, доцент кафедри 
національної безпеки, Національна академія державного управління при 
Президентові України (м. Київ, Україна). Тема доповіді: «Роль і місце України у  
міжнародному безпековому середовищі».

Колесниченко Ольга Юріївна, кандидат наук (PhD), незалежний журналіст, 
(м. Москва, Російська Федерація). Тема доповіді: «Нові тенденції у  глобальному 
партнерстві в сфері безпеки».

Снеткова Наталя Михайлівна, ведучий програміст Інституту гуманітарної 
освіти, Санкт-Петербурзький політехнічний університет (м. Санкт-Петербург, 
Російська Федерація). Тема доповіді «Проблеми боротьби з інформаційним 
тероризмом».

Кравчук Ольга Юріївна, викладач кафедри соціально-гуманітарних 
дисциплін, аспірант Чорноморського державного університету імені Петра 
Могили (м. Миколаїв, Україна). Тема доповіді: «Політична безпека України: 
регіональний аспект».

Антонюк Віктор Васильович, аспірант Національної академії державного 
управління при Президентові України (м. Київ, Україна). Тема доповіді: 
«Організаційно-правові засади політики інформаційної безпеки України в 
сучасних умовах».

Ганяк Володимир Йосипович, аспірант Національної академії державного 
управління при Президентові України (м. Київ, Україна). Тема доповіді: «Шляхи 
протидії формуванню релігійної нетерпимості внаслідок маніпулювання 
національною пам'яттю українського народу».
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Єрмолаєв Дмитро Іванович, аспірант Національної академії державного 
управління при Президентові України (м. Київ, Україна). Тема доповіді: 
«Реформування розвідувальних, контррозвідувальних т а  спеціальних служб 
після закінчення холодної війни: світовий досвід».

Єрохіна Тетяна Володимирівна, аспірант кафедри суспільно-політичних 
наук, глобалістики та соціальних комунікацій, Відкритий міжнародний 
університет розвитку людини «Україна» (м. Запоріжжя, Україна). Тема доповіді: 
«Використання PR-технологій у  процесі медіа-терористичної діяльності».

Логвиненко Ольга Миколаївна, аспірант Державної установи «Інститут 
всесвітньої історії НАН України» (м. Київ, Україна). Тема доповіді: «Виклики т а  
перспективи Чорноморського регіону в контексті Європейської політики 
безпеки».

Маслова Ірина Олександрівна, здобувач Інституту політичних та 
етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України (м. Київ, Україна). 
Тема доповіді: «Державна політика в сфері формування міжнародного іміджу 
України».

Матвєєнко Олександр Васильович, аспірант кафедри національної безпеки, 
Національна академія державного управління при Президентові України (м. Київ, 
Україна). Тема доповіді: «Контроль над озброєнням як один з пріоритетів 
державної політики у  контексті стратегії національної безпеки».

Павлюк Катерина Степанівна, аспірант кафедри національної безпеки, 
Національна академія державного управління при Президентові України (м. Київ, 
Україна). Тема доповіді: «Нормативно-правове забезпечення взаємодії органів 
державної влади т а  інститутів  громадянського суспільства у  сфері 
забезпечення національної безпеки України».

Пелих Анатолій Олександрович, аспірант кафедри національної безпеки, 
Національна академія державного управління при Президентові України (м. Київ, 
Україна). Тема доповіді: «Нормативно-концептуальна база перспективного 
будівництва збройних сил США».

Плахотний Михайло Петрович, аспірант кафедри національної безпеки, 
Національна академія державного управління при Президентові України (м. Київ, 
Україна). Тема доповіді: «Актуальні проблеми державної політики в системі 
забезпечення прикордонної безпеки України».

Протасенко Костянтин Олександрович, здобувач кафедри національної 
безпеки, Національна академія державного управління при Президентові 
України (м. Київ, Україна). Тема доповіді: «Повноваження органів військового 
командування при введенні режиму надзвичайного стану».

Соломко Святослав Васильович, аспірант кафедри національної безпеки, 
Національна академія державного управління при Президентові України 
(м. Київ, Україна). Тема доповіді: «Зарубіжний досвід державного регулювання 
етноконфесійних процесів у  контексті забезпечення національної безпеки».

Усенко Олена Іванівна, аспірант кафедри суспільно-політичних наук, 
глобалістики та соціальних комунікацій, Відкритий міжнародний університет 
розвитку людини «Україна» (м. Київ, Україна). Тема доповіді: «Парадигми 
дослідження громадсько-політичних рухів в умовах глобальних політичних 
процесів».

Весельська Людмила Антонівна, магістр державного управління. 
Міністерство фінансів України (м. Київ, Україна). Тема доповіді: «Соціальна 
безпека: вдосконалення державного регулювання».

Фесянов Петро Олексійович, головний спеціаліст Святошинської Районної 
державної адміністрації в місті Києві, магістр державного управління (м. Київ,
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Україна). Тема доповіді: «Механізм моніторингу інституціонального 
забезпечення екологічної безпеки».

Марутян Кристина Каренівна, студентка, Київський університет права НАН 
України (м. Київ,Україна). Тема доповіді: «Правова культура т а  правосвідомість 
громадян України у  сфері забезпечення інтелектуальної безпеки».

Филонов Антон Валерійович, студент, Міжнародний юридичний інститут. 
Волзький філіал (м. Краснодар, Російська Федерація). Тема доповіді: 
«Співробітництво країн СНД у  протидії світовим загрозам».

Секція № 4. 
Інноваційний розвиток у стратегіях 

співробітництва України та світу у XXI столітті
Науковий керівник: Вашкевич Віктор Миколайович, доктор філософських 

наук, професор, академік Української академії наук, професор кафедри соціальних 
та публічних комунікацій Національного педагогічного університету імені М.П. 
Драгоманова (м. Київ, Україна).

Секретар: Халамендик Вікторія Борисівна, доктор філософських наук, 
професор кафедри політології, соціології та соціальної роботи Національного 
технічного університету України «Київський політехнічний інститут» (м. Київ, 
Україна).

Доповіді:
Базалук Олег Олександрович, доктор філософських наук, професор, 

Київський університет туризму, економіки і права (м. Київ, Україна). Тема доповіді: 
«Інновації в сучасній освіті: космічне виховання».

Нестеренко Галина Олегівна, доктор філософських наук, професор, 
завідувач кафедри інновацій та інформаційної діяльності в освіл, Національний 
педагогічний університетімені М.П. Драгоманова (м. Київ, Україна) Лема доповіді: 
«Міжнародна співпраця українських ВНЗ в підготовці кадрів для інноваційної 
діяльності».

Куцепал Світлана Вікторівна, доктор філософських наук, професор, 
завідувач кафедри гуманітарних і соціально-економічних навчальних дисциплін 
Полтавського юридичного інституту «Юридична академія України імені Ярослава 
Мудрого» (м. Полтава, Україна). Тема доповіді: «Роль інтелектуалів у  соціально- 
політичному дискурсі сучасності».

Рижова Ірина Станіславівна, доктор філософських наук, професор кафедри 
дизайну, Корнієнко Тетяна Анатоліївна, асистент кафедри філософії, Запорізький 
національний технічний університет (м. Запоріжжя). Тема доповіді: «Підготовка 
кваліфікованих кадрів з дизайну для реалізації інноваційної стратегії 
України».

Уваркіна Олена Василівна, доктор філософських наук, професор 
Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (м. Київ, 
Україна). Тема доповіді: «Інтернаціоналізація т а  глобалізація освітнього 
простору».

Бобіна Олег Валерійович, кандидат історичних наук, доцент, директор 
Гуманітарного інституту, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, 
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 
(м. Миколаїв, Україна). Тема доповіді: «Вища освіта в системі інноваційних 
факторів: сучасний стан і  перспективи».

Галаган Людмила Миколаївна, кандидат політичних наук, завідувач 
інформаційно-аналітичного відділу Фонду Президенл'в України Національної
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бібліотеки України імені В.І. Вернадського (м. Київ, Україна). Тема доповіді: 
«Перспективи електронного урядування на шляху інноваційного розвитку 
сучасного державного управління в Україні».

Готра Олена Броніславівна, кандидатісторичних наук, доцент, доцент кафедри 
філософії та політології. Національний університет державної податкової служби 
України (м. Ірпінь, Україна). Тема доповіді: «Людський капітал як складова 
інноваційного розвитку т а  конкурентно-спроможностіу сучасному світі».

Кивлюк Ольга Петрівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник, професор кафедри менеджменту та інноваційних технологій 
дошкільної освіти Інституту розвитку дитини, Національний педагогічний 
університет імені М.П. Драгоманова (м. Київ, Україна). Тема доповіді: 
«Інформаційна педагогіка як засіб реалізації навчання впродовж ж иття».

Крижанівська Олеся Прокопівна, кандидат історичних наук, доцент, 
заступник завідувача кафедри політології, соціології та соціальної роботи, 
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 
(м. Київ, Україна). Тема доповіді: «Інновації і мода: понятійний дискурс історії 
європейської соціології».

Кузнецова Оксана Олегівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри 
іноземних мов фінансово-економічного факультету, Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана (м. Київ, Україна). Тема доповіді: 
«Вивчення іноземної мови у  вищих навчальних закладах України: інновації т а  
традиції».

Гончаров Володимир Іванович, кандидат філологічних науії, професор, 
директор Інституту іноземної філології Національного педагогічного університету 
імені М.П. Драгоманова (м. Київ, Україна). Тема доповіді: «Менеджмент 
організації розвитку культурного середовища як основи підготовки нового 
вчителя для XXI століття».

Лавриненко Володимир Григорович, кандидат історичних наук, професор, 
проректор з міжнародних зв'язків, Національний педагогічний університет імені 
М.П. Драгоманова (м. Київ, Україна). Тема доповіді: «Проблеми євроінтеграції 
системи національної освіти у  європейській освітній і науковий простір».

Чернова Людмила Павлівна, кандидат філософських наук, доцент, 
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (м. Київ, Україна). 
Тема доповіді: «Соціально-філософська рефлексія сучасної наукової картини 
світу».

Москалевич Галина Миколаївна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент 
кафедри цивільно-правових дисциплін, Білоруський державний економічний 
університет (м. Мінськ, Білорусь). Тема доповіді: «Формування інноваційної 
культури в організації в рамках розвитку її корпоративної культури: 
організаційно-правові аспекти».

Назарян Мирон Мігранович, кандидат технічних наук, доцент, проректор 
з наукової роботи та міжнародних зв'язків, Харківський інститут управління 
(м. Харків, Україна). Тема доповіді: «Про роль конкуренто-спроможності 
нововведення в інноваційному розвитку».

Панченко Леся Миколаївна, кандидат філософських наук, доцент, старший 
науковий співробітник відділу змісту, філософії та прогнозування вищої освіти 
Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України (м. Київ, 
Україна). Тема доповіді: «Університетська освіта в контексті інноваційного 
розвитку України».

Шаповалова Ірина Василівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри 
соціально-гуманітарних дисциплін, Національний університет кораблебудування
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імені адмірала Макарова (м. Миколаїв, Україна). Тема доповіді: «Теоретична 
модель інноваційного розвитку політичної системи України в умовах 
глобалізації».

Литвинчук Оксана Валеріївна, старший викладач кафедри гуманітарних наук 
Житомирського державного технологічного університету (м. Житомир, Україна). 
Тема доповіді: «Самореалізація маргінального індивіда як спосіб збереження 
власної ідентичності».

Лазуріна Наталія Петрівна, кандидат філософських наук, викладач, кафедри 
суспільних наук Житомирського військового інституту ім. С.П. Корольова 
Національного авіаційного університету (м. Житомир, Україна). Тема доповіді: 
«Формування громадянської компетентності особистості в сучасному 
українському суспільстві».

Присяжнюк Олександр Андрійович, народний депутат України, здобувач 
кафедри соціальної філософії та філософії освіти Національного педагогічного 
університету ім. М.П. Драгоманова (м. Житомир, Україна). Тема доповіді: 
«Громадські організації -  важливий фактор суспільно-політичного ж и ття  
сучасної України».

Нагіленко Іван Анатолійович, старший викладач кафедри гуманітарних наук 
Житомирського державного технологічного університету (м. Житомир, Україна). 
Тема доповіді: «Гармонія індивіда: філософсько-культурологічний аналіз».

Панасюк Наталія В'ячеславівна, викладач кафедри гуманітарних наук 
Житомирського державного технологічного університету (м. Житомир, Україна). 
Тема доповіді: «Відносини влади як фактор суспільного ж и ття країни».

Руденко Валентина Петрівна, викладач кафедри державного управління та 
управління навчальним закладом. Київський університет імені Бориса Грінченка 
(м. Київ, Україна). Тема доповіді: «Специфіка підготовки управлінських 
педагогічних кадрів до інноваційної діяльності».

Грица Юрій Юрійович, аспірант Інституту вищої освіти Національної академії 
педагогічних наук України (м. Київ, Україна). Тема доповіді: «Предметний зміст 
історичної свідомості крізь призму інноваційного розвитку суспільства».

Клімов Максим Мирославович, здобувач кафедри всесвітньої історії, 
Запорізький національний університет (м. Запоріжжя, Україна). Тема доповіді: 
«Канадсько-українське співробітництво в інноваційній сфері: історія т а  
сучасність».

Шниптєва Анастагія Юріївна, аспірант кафедри менеджменту організацій, 
Запорізька державна інженерна академія (м. Запоріжжя, Україна). Тема доповіді: 
«Формування концепції гуманітарної культури в умовах інноваційного 
розвитку суспільства».

Осипенко Лариса Олександрівна, здобувач кафедри менеджменту 
організацій, Запорізька державна інженерна академія (м. Запоріжжя, Україна). 
Тема доповіді: «Підготовка кваліфікованих управлінських кадрів для 
реалізації інноваційної стратегії України».

Пономаренко Людмила Володимирівна, аспірант кафедри політичних наук, 
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (м. Київ, Україна). 
Тема доповіді: «Інновації у  політичному ж и т т і суспільства: цивілізаційний 
підхід».

Нестер Тетяна Ігорівна, студентка, Дніпропетровський національний 
університет імені Олеся Гончара (м. Дніпропетровськ, Україна). Тема доповіді: 
«Сучасний стан т а  перспективи розвитку України у  міжнародному 
економічному співробітництві».
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Chairmen of the Organizing Committee:
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Viktor Ognevyuk, Doctor of Philosophy Sciences, Professor, the Academician of 
the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Rector of Borys Grinchenko 
Kyiv University (Kyiv, Ukraine)..

Oleksiy Onipko, Doctor of Technical Sciences, Professor, the Academician of the 
Ukrainian Academy of Sciences, President of the UAS (Kyiv, Ukraine).

Valeriy Soldatenko, Doctor of Historical Sciences, Professor, the Corresponding 
Member of the National Academy of Sciences of Ukraine, Director of the Ukrainian 
Institute of National Memory (Kyiv, Ukraine).

Deputy Chairmen of the Organizing Committee:
Volodymyr Bekh, Doctor of Philosophy Sciences, Professor, the First Vice-rector 

of National Pedagogical University named after M. P. Drahomanov (Kyiv, Ukraine).
Viktor Vashkevych, Doctor of Philosophy Sciences, Professor, the Academician of 

the Ukrainian Academy of Sciences, Professor of the Department of Social and Public 
Communication of the National Pedagogical University named after M. P. Drahomanov, 
Head of the Humanities Department UAS (Kyiv, Ukraine).

Volodymyr Kryvosheya, Doctor of Historical Sciences, the Academician of the 
Ukrainian Academy of Sciences, the First Deputy Director of the Ukrainian Institute of 
National Memory (Kyiv, Ukraine).

Volodymyr Lavrynenko, Candidate of Historical Sciences, Professor, Vice-rector 
for International Relations, of National Pedagogical University named after M.P. 
Drahomanov (Kyiv, Ukraine).

Members of organizing Committee:
Olena Alexandrova, Doctor of Philosophy Sciences, Professor, Head of the 

Philosophy Department of Borys Grinchenko Kyiv University (Kyiv, Ukraine).
Yevhen Vasyl'chuk, Candidate of Political Sciences, Lecturer of Social Sciences, 

Cherkassy State Business-College (Cherkasy, Ukraine).
Volodymyr Honcharov, Professor, Director of the Institute of Foreign Philology 

of the National Pedagogical University named after M.P. Drahomanov (Kyiv, Ukraine).

Rena Marutyan, Candidate of Historical Sciences, associate Professor, doctoral 
candidate of National Security Department National Academy of Public Administration, 
Office of the President of Ukraine (Kyiv, Ukraine).

Matlab Makhmudov, Doctor of Philosophy Sciences, leading research fellow, of 
the Institute of Philosophy, Sociology and Law of National Academy of Sciences of 
Azerbaijan (Baku, Azerbaijan).

Galina Moskalevych, Candidate of Legal Sciences, associate Professor of the Civil 
Law Disciplines Department, the Belarus State Economic University (Minsk, Belarus).
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Lyudmila Savenkova, Candidate of Pedagogical Sciences, Director of the Scientific 
library of the National Pedagogical University named after 

M. P. Drahomanov (Kyiv, Ukraine).

Vitaliy Snetkov, Doctor of Political Sciences, Professor, head ofTheory and History 
of State and Law Department, St. Petersburg State Polytechnic University 

(Saint-Petersburg, Russian Federation).

OlexanderTebryaev, Candidate of Legal Sciences, associate Professor, head of the 
Civil and International law Department St. Petersburg State Polytechnic University 
(Saint-Petersburg, Russian Federation).

Victoria Khalamendyk, Doctor of Philosophy Sciences, Professor of Sociology, 
Politica l Sciences and Social Work Department of the National Technical University of 
Ukraine «КРІ» (Kyiv, Ukraine).

Serhiy Yashanov, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor of the National 
Pedagogical University named after M. P. Dragomanov (Kyiv, Ukraine).

Conference schedule:

The 31й of Mav 2013 year 
09:00 -10:00 - Registration of participants.
10:00 -11:30 - Opening of the Conference. Plenary session.
11:30 -12:00 - Coffee and tea break

12:00 -13:30 - Plenary session. Continuation of work.
13:30 -14:30 - Lunch break.
14:30 -16:00 - Plenary session. Continuation of work.
16:00 -16:30 - Coffee and tea break.
16:30 -18:00 - Plenary session. Continuation of work.

The Iа of Липе 2013 year 
09:30 -11:30 - Sessions.
11:30 -12:00 - Coffee and tea break
12:00 - 13:30 - Sessions. Continuation of work
13:30 -14:00 - Coffee and tea break
14:00 -15:30 - Sessions. Continuation of work

Information support:
«Gilea: scientific journal». Collection of scientific works 
«New paradigm». Collection of scientific works

Presiding:
Volodymyr Lavrynenko, Candidate of Historical Sciences, Professor, Vice-rector 

for International Relations, of National Pedagogical University named after M.P. 
Drahomanov (Kyiv, Ukraine).

Welcome speech:
Victor Andrushchenko, Doctor of Philosophy Sciences, Professor, the 

Corresponding Member of the National Academy of Sciences of Ukraine, the
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Academician of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Rector of 
National Pedagogical University named after M.P. Drahomanov (Kyiv, Ukraine).

Plenary Session:
Volodymyr Yevtukh, Doctor of Historical Sciences, Professor, Corresponding 

Member of the National Academy of Sciences of Ukraine, Director of the Institute 
of Sociology, Psychology and Social Communication of the National Pedagogical 
University named after M. P. Drahomanov (Kyiv, Ukraine). The topic of the report is 
«Educational Constitution of Europe».

Volodymyr Bekh, Doctor of Philosophy Sciences, Professor, the First Vice-rector 
of National Pedagogical University named after M. P. Drahomanov (Kyiv, Ukraine). 
The topic of the report i s «The Leading Tendencies of Modern Social Development».

Viktor Vashkevych, Doctor of Philosophy Sciences, Professor, the Academician of 
the Ukrainian Academy of Sciences, Professor of the Department of Social and Public 
Communication of the National Pedagogical University named after

M. P. Drahomanov, Head of the Humanities Department UAS (Kyiv, Ukraine). The 
topic of the report i s «Innovative Space of Science and Education in the Information 
Society».

Oleksiy Onipko, Doctor of Technical Sciences, Professor, the Academician of the 
Ukrainian Academy of Sciences, President of the UAS (Kyiv, Ukraine). The topic of the 
report i s «The modern electoral systems and democratization of society».

Volodymyr Kryvosheya, Doctor of Historical Sciences, the Academician of the 
Ukrainian Academy of Sciences, the First Deputy Director of the Ukrainian Institute of 
National Memory (Kyiv, Ukraine). The topic of the report i s «The Generation Memory 
as Code Structuring Identity».

HryhoriySytnyk, Doctor of Public Administration, Professor, Head of the National 
Security Department of the National Academy of Public Administration, Office of the 
President of Ukraine (Kyiv, Ukraine). The topic of the report is «The Safe Measurement 
of European Integration Processes: Experience for Ukraine».

Vitaliy Snetkov, Doctor of Political Sciences, Professor, Head of Theory and 
History of State and Law Department St. Petersburg State Polytechnic University

(Saint-Petersburg, Russian Federation). The topic of the report is «The Role of 
Mass Media in Ensuring the Interests of National Security».

Tetiana Orlova, Doctor of Historical Sciences, Professor, Professor of the History 
Faculty, Taras Shevchenko National Univesity of Kyiv (Kyiv, Ukraine). The topic of the 
report i s « The Main Trends of Political Development of the World at the Millennium 
Turn.»

Volodymyr Shapoval, Doctor of Philosophy Sciences, Professor, Professor of the 
Humanitarian Disciplines Department Kharkiv National University of Internal Affairs 
(Kharkiv,Ukraine). The topic of the report is

«Modern Ecological Situation and its Possible Consequences for the Future of 
World Civilization».

Lily Honyukova, Doctor of Public Administration, associate Professor, Head of 
the Public Administration and Management of Education Department Kyiv University 
named after Borys Hrinchenko (Kyiv, Ukraine). The topic of the reportis «The Influence 
of Social and Political Movements in the Development of Civil Society in Ukraine».

Mykola Stadnyk, Doctor of Philosophy Sciences, Professor, Professor of the 
Philosophy Department of Borys Grinchenko Kyiv University (Kyiv, Ukraine). The topic 
of the report i s «Social and Economic Processes in Ukraine».

Tetiana Petrushyna, Doctor of Social Sciences, senior researcher, Head of the 
Economic Sociology Department The Institute of Sociology of the NAS of Ukraine
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(Kyiv, Ukraine). The topic of the report is «Social Barriers Innovative Development 
of the Ukraine Economy».

Ivan Tsekhmistro, Doctor of Philosophy Sciences, Professor, Professor of Theory 
Culture and Philosophy Science Department V.N. Karazin Kharkiv National University 
(Kharkiv, Ukraine). The topic of the report is «The Sacred Space of Ukraine and their 
Problematic Future».

Victoria Khalamendyk, Doctor of Philosophy Sciences, Professor of Sociology, 
Political Sciences and Social Work Department of the National Technical University 
of Ukraine «КРІ» (Kyiv, Ukraine). The topic of the report is «Anthroposophical 
understanding of the nature of person: history and modern».

Section №1. 
Socio-Philosophical and Political Diagnostics of a Condition, 
Problems and Prospects of Ukraine and World development

Scientific supervisor: Olena Alexandrova, Doctor of Philosophy Sciences, 
Professor, Head of the Philosophy Department of Borys Grinchenko Kyiv University 
(Kyiv, Ukraine).

Secretary: Lvudmvla Ovsyankina: Candidate of Philosophy Sciences, associate 
Professor of the Philosophy Department of Borys Grinchenko KyiVUniversity (Kyiv, 
Ukraine).

Reports:
Olena Alexandrova, Doctor of Philosophy Sciences, Professor, Plead of the 

Philosophy Department of Borys Grinchenko Kyiv University ( Kyiv, Ukraine).
Karim El' Guesab, Candidate of Philosophy Sciences, associate Professor of 

Philosophy Department, Zaporizhzhya National University (Zaporizhya, Ukraine). 
The topic of the report is «Modern State and Prospects of Ukraiman-Moroccan 
cooperation».

Andriy Baranov, Doctor of Political Sciences, Doctor of Historical Sciences, 
Professor of Politica l Sciences and Political Administration Department Kuban State 
University (Krasnodar, Russian Federation). The topic of the report is «Political 
Parties of Ukraine in the Perception of the Public Opinion».

Valentyna Voronkova, Doctor of Philosophy Sciences, Professor, Head of 
Management of Organizations Department Zaporizhya State Engineering Academy 
(Zaporizhya, Ukraine). The topic of the report is «Megatendency of Contemporary 
World Development».

Volodymyr Mulyar, Doctor of Philosophy Sciences, Professor, Head of the 
Humanitarian Sciences Department of Zhytomyr State Technological University 
(Zhytomyr, Ukraine). The topic of the report is «The Civil Society».

Dymytrova Lyudmyla, Doctor of Philosophy Sciences, Professor, Head of the 
Political Sciences, Sociology and Social Work Department National Technical 
University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute» (Kyiv, Ukraine). The topic of the 
report is «New Paradigms of Philosophizing in the Concept of L. Gumilev».

Victor Dubinin, Doctor of Philosophy Sciences, associate Professor, Professor, of 
Philosophy, Social, Political and LegalSciences Department Donbass State Pedagogical 
University (Donetsk, Ukraine). The topic of the report i s «People as a Contradiction: 
the Philosophy and Synergistic Aspects».

Veronika Leontieva, Doctor of Philosophy Sciences, associate Professor of 
the Scientific, Socio-Economic Sciences and Humanities Department, the Kharkiv 
Institute of Management (Kharkov, Ukraine). The topic of the report is «The Idea and 
Principle of Collegiality: the Range of Socio-Cultural Potential».
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Matlab Makhmudov, Doctor of Philosophy, leading research fellow of The Institute 
of Philosophy, Sociology and Law of National Academy of Sciences of Azerbaijan 
(Baku, Azerbaijan). The topic of the report is «Modern Management Philosophy».

Abdallah Mohamed, PhD, Professor of Islamic Studies, Madrid University. Madrid, 
Spain). Ajsha Saleh, PhD, General Secretary of the International Committee on the 
Rights of Languages and Negotiations (Madrid, Spain). The topic of the report is 
«Problems and Prospects of Technological Development in the Islamic World».

Dmytro Muza, Doctor of Philosophy Sciences, Professor, Head of the Philosophy 
Department of «Donets'k National Technical University»(Donets'k, Ukraine). The 
topic of the report i s «Some Considerations Concerning the Civilizational Nature of 
Ukraine and its Destruction of Globalization».

Olexander Radchenko, Doctor of Public Administration, Professor of the Public 
Service, Administration and Management Department of Lugansk Taras Shevchenko 
national University (Luhans'k, Ukraine). The topic of the report is «The Contradictions 
of Civil Society Engagement with the Institutions of Public Power in Ukraine: a 
Conceptual analysis».

Tetiana Rudnyts'ka, Doctor of Social Sciences, Professor of Sociology, senior 
researcher of Interregional Academy of Personnel Management (Kyiv, Ukraine). The 
topic of the report is «The Globalization of Social and Cultural Potential of Ukraine: 
Problems and Prospects».

Anzhela Akajomova, Candidate of Historical Sciences, assistant Professor of 
Marketing Department, Kyiv University of Management and Entrepreneurship (Kyiv, 
Ukraine). The topic of the report is «Modern Technologies of Propaganda in the 
Political Communication on the Eve of the Parliamentary Elections in 2012 year 
in Ukraine».

Maksym Andrushchenko, Candidate of PoliticalSciences, independent researcher, 
Taras Shevchenko National University of Kyiv (Kyiv, Ukraine). The topic of the report 
is «To the Question of «Neoturbulance» in the context of the Global Political 
Dynamics».

Dmytro Arabadzhyev, Candidate of Political Sciences, associate Professor of 
Social Work Department Zaporizhzhya National Technical University (Zaporizhzhya, 
Ukraine). The topic of the report is «Methodology and Methods of of Public 
Monitoring Research».

Bandaut Braim, teacher of group «А» (Retraining of the teaching staff at Higher 
Education Institutions), President of the Scientific Council of the Law and Social 
Sciences Faculty of the University of «Xian Ashour Paljfah» (Algeria). The topic of 
the report i s «The Rights'Protection and Freedoms in the light of the Political and 
Socio-Cultural Changes in the World».

Mykola Bychkov, Candidate of Philosophy Sciences, associate Professor of 
Philosophy and Economic Theory Department Vinnytsia Institute of Trade and 
Economics of Kyiv National University of Trade and Economics (Vinnitsa, Ukraine). The 
topic of the report is «Categorical Synthesis of Contemporary Sociological Theory».

Tetiana Bondar, Candidate of Philosophy Sciences, associate Professor of the 
Philosophy Department of Borys Grinchenko Kyiv University (Kyiv, Ukraine). The topic 
of the report is «The Role of Philosophy in the Formation of the Modern Person 
Outlook».

Leonid Vasylevych, Candidate of Technical Sciences, associate Professor of 
Informatics and Mathematical Sciences Department Borys Grinchenko Kyiv University 
(Kyiv, Ukraine). The topic of the report is «Fuzzy Physical Economy and its Laws».

Vladyslav Volobuyev, Candidate of Philosophy Sciences, associate Professor, of 
Philosophy and Political Sciences Department Dnipropetrovs'k State University of
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Internal Affairs (Dnipropetrovs'k, Ukraine). The topic of the report is «Post-Democracy 
in Europe: Problems of Personality Existence Out State».

Vladyslav Dymytrov, Candidate of Philosophy Sciences, lecturer of Political 
Science, Sociology and Social Work Department National Technical University of 
Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute» (Kyiv, Ukraine). The topic of the report is 
«Management as the Art and Science».

Nataliya Doniy, Candidate of Philosophy Sciences, associate Professor, doctoral 
candidate of the Social Philosophy and Philosophy of Education Department National 
Pedagogical University named after M. P. Drahomanov (Kyiv, Ukraine). The topic of 
the report i s «Ukrainian Reality: the Problem of «Appetite for Life» in the Context 
ofAvital'ni Trends».

Volodymyr Zablotskyj, Candidate of Political Sciences, Director of the Institute of 
Postgraduate Education and Distance Learning, Luhans'k Taras Shevchenko National 
University (Luhans'k, Ukraine). The topic of the report is «The Globalization Impact 
on the Processes of System Reforming of Local Self-Government in Ukraine».

Viktor Zdorovenko, Candidate of Philosophy Sciences, associate Professor of 
the Philosophy Department of a name of Professor Valeriy Skotnyj, Drohobych State 
Pedagogical University named after Ivan Franko (Drohobych, Ukraine). The topic of 
the report i s «The Essence of the Socio-Cultural Life Change in the Situation of Post
modernism».

Maryna Illyakhova, Candidate of Philosophy Sciences, associate Professor of 
Philosophy and Adult Education Department a State Higher Educational Institution 
«Management Education University of APS of Ukraine» (Kyiv, Ukraine).’ The topic of 
the report i s «Dynamic Characteristics of Social Reality: a Synergetic Aspecb>.

Tetiana Kolomiets, Candidate of Philosophy Sciences, associate Professor, 
of Political Sciences, Cociology and Social Work Department National Technical 
University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute» (Kyiv, Ukraine). The topic of the 
report is «Gender Asymmetry in Political Participation (Ukrainian Context)».

Oleh Kondratenko, Candidate of Historical Sciences, associate Professor of the of 
International Information Department National Aviation University (Kyiv, Ukraine). 
The topic of the report i s «Neo-eurasism in Contemporary Foreign Policy of Russia».

Petro Lisovskyj, Deputy Head of the of Sociology Department The Institute of 
Social Sciences and Government the Interregional Academy of Personnel Management 
(Kyiv, Ukraine). The topic of the report is «The Paradigm System of Values in the 
Format of the Spiritual Capital as a Guarantee of the Wise Self-preservation».

Alla Lysenko, Candidate of Philosophy Sciences, senior lecturer of the Philosophy 
Department of Borys Grinchenko Kyiv University (Kyiv, Ukraine). The topic of the 
report is «Language Culture as a Basis of Civil Society Development».

Maria Megrelishvili, Candidate of Philosophy Sciences, associate Professor, 
doctoral candidate of the Institute of Higher Education of APS of Ukraine (Kyiv, 
Ukraine). The topic of the report i s «Factors of Overcoming Social Destructiveness in 
Modern Ukrainian Society».

Olexander Mykhajlych, Candidate of Philosophy Sciences, Head of the research 
laboratory of Sociology, Borys Grinchenko Kyiv University (Kyiv, Ukraine). The topic of 
the report i s «Ukraine in the light of the Sociological Concept of a «Risk Society».

Oleg Molodov, Candidate of Historical Sciences, senior researcher, the Institute 
for Socio-Economic Development of Territories of the Russian Academy of Sciences 
(Vologda, Russian Federation). The topic of the report is «Problems of Consolidation 
of the Society in the post-Soviet Space».

Lyudmyla Ovsyankina, Candidate of Philosophy Sciences, associate Professor of 
the Philosophy Department of Borys Grinchenko Kyiv University (Kyiv, Ukraine). The
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topic of the report is «The Values of Personality in the Conditions of the Modern 
Ukrainian Society Transformation».

Yuriy Omelchenko, Candidate of Philosophy Sciences, associate Professor of the 
Philosophy Department of Borys Grinchenko Kyiv University (Kyiv, Ukraine). The topic 
of the report i s «Absence of Moral Authorities for the Ukrainian Nation as a Social 
and Philosophy Problems».

Halyna Ostapchuk, Candidate of Philosophy Sciences, associate Professor of the 
Philosophy Department of the National Pedagogical University named after M. P. 
Drahomanov (Kyiv, Ukraine). The topic of the report is «Civil Society as a Criterion 
for the Civilized Development of the Ukraine».

Olexander Puchkov, Candidate of Philosophy Sciences, Professor, Head of the of 
Humanitarian Disciplines Department of the Military Institute of Telecommunications 
and Informatization of the National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic 
Institute» (Kyiv, Ukraine). The topic of the report is «The Communicative Potential 
of Social Change».

Andriy Radej, Candidate of Philosophy Sciences, lecturer of Political Sciences, 
Sociology and Social Work Department of the National Technical University of Ukraine 
«Kyiv Polytechnic Institute» (Kyiv, Ukraine). The topic of the report is «Formation of 
Bureaucratic Type of Person».

Nadia Semchuk, Candidate of Philosophy Sciences, associate Professor of the of 
Philosophy Department of Borys Grinchenko Kyiv University (Kyiv, Ukraine). The topic 
of the report i s «Moral Choice as a Fundamental Value of Civil Society».

Anna Suprunenko, Candidate of Political Sciences, the associate Professor of 
the Fundamental and Social Sciences and Humanities Department, University of the 
Latest technologies (Kyiv, Ukraine). The topic of the report is «Alter as a Corrector of 
the Globalization World».

Leonid Tokar, Candidate of Historical Sciences, Head of the Historical Legal, 
Theoretical and Methodological Problems Department of Ukrainian Studies, National 
Research Institute of Ukrainian Studies and World History (Kyiv, Ukraine). The topic 
of the report is «The Ideological, Theoretical and Methodological Problems of 
Development and Implementation of Ethno-national Policy in Ukraine».

Denys Tolochko, Candidate of Historical Sciences, researcher, the Institute of 
National Research of Ukrainian Studies and World History (Kyiv, Ukraine). The topic of 
the report is «Ethnonational Factor of the Civil Society State and Building».

Anna Trakhtenberh, Candidate of Politica l Sciences, senior researcher, the 
Institute of Philosophy and Law, Ural branch of Russian Academy of Sciences 
(Ekaterinburg, Russian Federation). The topic of the report is «The Transition to 
E-government: Megatendency or Fashion?».

Olena Chal'tseva, Candidate of H istorical Sciences, associate Professor, Donets'k 
National University (Donets'k, Ukraine). The topic of the report is «The Role of 
Political Protests in the Public Dialogue (Ukrainian and Russian experiences)».

Mykola Yasser, Candidate of Historical Sciences, associate Professor, Zaporizhzhya 
National Technical University (Zaporizhzhya, Ukraine). The topic of the report is «The 
Genesis of Civil Society in Ukraine: Ukrainian Philosophical Dimension».

Lilia Zaichenko, senior lecturer of Politica l Sciences Department National 
Pedagogical University named after M. P. Drahomanov (Kyiv, Ukraine). The topic of 
the report is «Technocratic Aspects of Political Control Models in the Independent 
Ukraine».

Volodymyr Trachuk, senior lecturer of of Philosophy and Political Sciences 
Department National University of State Tax Service of Ukraine (Irpen, Ukraine). The
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topic of the report is «Conflict of Interests and New Challenges of the Ukrainian 
Statehood».

Natalia Astryab, lecturer of the Philosophy Department of Borys Grinchenko Kyiv 
University (Kyiv, Ukraine). The topic of the report is «Peculiarities of Fake Processes 
in the Ukrainian Political Space».

Lyudmyla Kompaniets, lecturer of Business Communication Department, 
Zaporizhzhya National University (Zaporizhzhya, Ukraine). The topic of the report is 
«The Specifics of Social and Philosophical Analysis of Human Managerial Decisions».

Maksym Yassyr, the assistant of the Political Science and Law Department, 
Zaporizhzhya National Technical University (Zaporizhzhya, Ukraine). The topic of the 
report is «The Problem of Self-actualization in the Political Life of Modern society».

Mira Abdurakhmanova, a post-graduate student of National University of 
Bioresources and Nature Management of Ukraine (Kyiv, Ukraine). The topic of the 
report i s «The Genesis of a Nation in Western and Eastern Traditions».

Andriy Avdeyenkov, a post-graduate student of the Philosophical Faculty, 
Moscow State University named after М. V. Lomonosov (Moscow, Russian Federation). 
The topic of the report i s «Transnational Democracy and Cosmopolitan Citizenship: 
the Neoliberal Discourse and its Critics».

Volodymyr Babka, a student of the Historical Faculty of Law, Nikolay Gogol Nizhyn 
State University (Nizhin, Ukraine). The topic of the report is «Political Influence as a 
Form of Social Interaction».

Mykola Volhov, a post-graduate student of the Department of ethno-political 
studies of the Institute of political and ethno-national studies named I.F. Kypaca NAS 
of Ukraine (Kyiv, Ukraine). The topic of the report is «Multilevel Political Parties and 
the Trend of Decentralization: a Theoretical Aspect in the Modern English-speaking 
Scientific Discourse».

Dmytro Havrylyuk, a post-graduate student of the Institute of Political Sciences 
and Law, National Pedagogical University named after M. P. Drahomanov (Kyiv, 
Ukraine). The topic of the report is «The Discussion of Absenteeism as a Phenomenon 
of the Citizens Political Culture».

Daria Honchar, a post-graduate student of the Philosophy Department, National 
Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute» (Kyiv, Ukraine). The topic 
of the report is «Philosophical Reflection Problems of Humanization of Education 
in the XXI Century».

Natalia Horbenko,a post-graduate student, Head of the Scientific and Methodical 
Center of the Informational Advertising and Vocational Guidance Activities, Borys 
Grinchenko Kyiv University (Kyiv, Ukraine). The topic of the report is «The Social and 
Philosophical Meaning of the «Corporate Culture University Concept».

Vladyslav Zabara, the applicant of the World History and International Relations 
Department, the History Faculty, Zaporizhzhya National University (Zaporizhzhya, 
Ukraine). The topic of the report is «Bosnia and Herzegovina: «International 
Protectorate» or «Conditionally Sovereign Country»?».

Ruslan Zhmudskyi, a post-graduate student of the National Academy of Public 
Administration, Office of the President of Ukraine (Kyiv, Ukraine). The topic of 
the report is «The Attitude of Government Officials to the Problem of Political 
Responsibility».

Valentyn Kavunnyk, a post-graduate student of the M. Grushevsk'kyi Institute of 
Ukrainian Archeography and Source Studies. NAS of Ukraine (Kyiv, Ukraine). The topic 
of the report is «The Task of the Ukrainian Intelligentsia in the Formation of the 
State Ideology on the Example of the Ukrainian People's Republic of 1917-1921».
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Natalia Kornienko, a post-graduate student of the State Institution « The 
Institute of World History» of the NAS of Ukraine (Kyiv, Ukraine). The topic of the 
report is «Evolution of the Ukrainian Parliamentary Elections 2000s eyes of the 
American Establishment».

Dmytro Kolchynsky, a post-graduate student, of Philosophy Department, Borys 
Grinchenko Kyiv University (Kyiv, Ukraine). The topic of the report is «The Role and 
Place of Mass Media in the Conditions of Globalization».

Olha Kuz'menko, a Junior scientific researcher of the Educational Laboratory, 
a post-graduate student of the Philosophy Department of Borys Grinchenko Kyiv 
University (Kyiv, Ukraine). The topic of the report i s «The Transformation of the Idea 
of the University in the Context of the Genesis of the Information Society».

Kateryna Lebedeva, a post-graduate student of the Kiev National University of 
Culture and Arts (Kyiv, Ukraine). The topic of the report is «The Modern Concept of 
Design of Political Advertising in the Context of the Government's Cultural Policy».

Oksana Radchenko, a post-graduate student of Political Science, and Philosophy 
Faculty, Kharkiv Regional Public Administration Institute of the National Academy 
of Public Administration, Office of the President of Ukraine (Kharkiv, Ukraine). The 
topic of the report is «The Crisis of Legitimacy of Political Party System in Modern 
Ukraine».

Katryna Serdyuk, a post-graduate student of the G.S. Skovoroda Institute of 
Philosophy of NAS of Ukraine (Kyiv, Ukraine). The topic of the report i s «Intercultural 
Communication as a Factor of the International Interaction Stability».

Mykhajlo Skvortsov, a post-graduate student of the Philosophy of Language 
and Communication Department of the Philosophy Faculty, Moscow State University 
named after М. V. Lomonosov (Moscow, Russian Federation). The topic of the report 
i s « Post-Marsizm and Neoliberalism in the Context of the Political Communication 
Theory».

Victoria Stelmakh, a post-graduate student of the State Institution «Institute 
of World History «of the NAS of Ukraine (Kyiv, Ukraine). The topic of the report is 
«European Youth Socialization of the Visegrad Group Countries».

Laiysa Tsybenko, senior lecturer of Public Administration and Management of 
Education Department a post-graduate student of the Philosophy Department of of 
Borys Grinchenko Kyiv University (Kyiv, Ukraine). The topic of the report is «Society 
in Society: a Consensus or their Opposition in Ukraine?».

Oleh Chornyj, a post-graduate student of the Social Philosophy and Philosophy of 
Education Department National Pedagogical University named after M. P. Drahomanov 
(Kyiv, Ukraine). The topic of the report is «Modern Higher Education and its Role in 
Ukraine and the World Development».

Kateryna Shymkevych, a post-graduate student the senior laboratorian of World 
History Department of History International Relations Faculty, the Zaporizhzhya 
National University (Zaporizhzhya, Ukraine). The topic of the report is «Work with 
the «Pasb>: Experience of Resolving Contradictions in Post-conflict Societies on the 
Example of the Former Yugoslavia».

Olena Chuhueva, Master of Politica l Sciences, The Peter Graves Black Sea State 
University (Mykolaiv, Ukraine). The topic of the report is «Political Protest in the 
Underground Music Culture of the Times of «Perestroika»: the Main Forms of 
Expression and Transformation in the Modern Realities».

Yevhen Bondar, a post-graduate student of the Philosophy Faculty of Kyiv National 
Taras Shevchenko University, of Politica l Sciences Department (Kyiv, Ukraine). The 
topic of the report is «The Phenomenon of the Political Leadership in the Political 
Process in Modern Ukraine».

33



« С усп іл ьн о-п ол іт и чн і та соціоку льт у рн і процеси в у к р а їн і і св іт і»
31 травня -  і  червня 2013 року

Програма між народної науково-практ ичної конференції

Tetiana Bezprozvana, a student of Borys Grinchenko Kyiv University (Kyiv, 
Ukraine). The topic of the report is «The Genesis o f Civil Society in Ukraine: Problems 
and Prospects».

Vira Bushans'ka, a student of the Taras Shevchenko Kiev National University 
(Kyiv, Ukraine). The topic of the report i s «Peculiarities of the Development of Civil 
Society in the Conditions of «Learned Helplessness».

Dmytro Kostyuk, a student of the Historical Faculty of Kiev National Taras 
Shevchenko University (Kyiv, Ukraine). The topic of the report is «The Place of the 
National idea in the Program Documents of the Contemporary Ukrainian Political 
Parties».

Narhiza Kurbunova, student of the Borys Grinchenko Kiev University (Kyiv, 
Ukraine). The topic of the report\s «The Contradictions of the Process of Globalization 
in Central Asia».

Konstyantyn Tantsyura, a student of the Institute of Philology of Kyiv National 
Taras Shevchenko University (Kyiv, Ukraine). The topic of the report is «The Man in 
the Writings ofG.S. Frying Pan».

Olexiy Tantsyura, a student of Philosophy Faculty, Kyiv National Taras Shevchenko 
University (Kyiv, Ukraine). The topic of the report is «The Christian Concept of 
Society».

Section Ns 2. 
Socio-cultural Transformation in Ukraine and in the 

World (the 1025th Anniversary of the Baptism of Rus)
Scientific supervisor: AHa Kyrydon, Doctor of Historical Sciences, Professor, Head 

of the Research Department of Theoretical and Applied Problems of the National 
Memory, the Ukrainian National Memory Institute (Kyiv, Ukraine).

Secretary: Olha Volyanyuk, Candidate of Political Sciences, researcher of the 
Ukrainian National Memory Institute (Kyiv, Ukraine).

Reports:
Larysa Buryak, Doctor of Historical Sciences, Head of the Research Department 

of the Impact on the National Memory of the Social and Spiritual-Cultural Factors of 
the Ukrainian Institute of National Memory (Kyiv, Ukraine). The topic of the report 
is «Stephen Taranushenko's Photoinheritance in the Memory Space o f Modern 
Ukraine: Cultural and Anthropological Dimension».

Natalia Kovalchuk, Doctor of Philosophy Sciences, Professor of the Philosophy 
Department of Borys Grinchenko Kyiv University (Kyiv, Ukraine). The topic of the 
report is «Kyiv in the context of the archetypes of Ukrainian culture».

Alla Kyrydon, Doctor of Historical Sciences, Professor, Head of the Research 
Department of Theoretical and Applied Problems of the National Memory, the Ukrainian 
National Memory Institute (Kyiv, Ukraine).The topic of the report i s «Memory is Like a 
Journey to the Past (theoretical discourse)».

Tetiana Kovtunovych, Assistant Director of the Ukrainian Institute of National 
Memory (Kyiv, Ukraine). The topic of the report i s «National memory as a Factor of 
National Identity Formation».

Mikhailo Kozlov, Doctor of Historical Sciences, associate Professor, Humanities of 
Social, Labour and Natural Sciences Department, the Institute of Economics and Law 
fa branch) of the «Labour and Social Relations Academy» in the city of Sevastopol 
(SevastopoL Ukraine). The topic of the report is «Ilya Muromets and a Rotten Age 
(from the history o f confrontation later the Gentiles, and the Kiev princes at the 
end of XIIC.)».
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AtikSyddyk, Doctor, Director (retired), the Cultural Heritage of Islamic Monuments, 
Archaeological Management of India, Ministry of Culture (New Delhi, India). The topic 
of the report is «The Value of the Bakhchisaray Palace, Built in the Period of the 
Crimean khanate in Ukraine: a Monument, has a Universal Value».

Serhiy Troyan, Doctor of Historical Sciences, Professor, the Head of of Foreign 
Policy and Diplomacy Department, Diplomatic Academy of Ukraine at MFA of Ukraine 
(Kyiv, Ukraine). The topic of the report is «The City in the Space o f Memory: Shared 
or Shared Memory (for example Chernivtsi)».

Yaroslav Antonyuk, Candidate of Historical Sciences, researcher of the Historical 
Tragedies Study of the Ukraine People Department the Ukrainian Institute of National 
Memory (Kyiv, Ukraine). The topic of the report is «The Volyn tragedy in Polish and 
Ukrainian National Memory. A Comparative Analysis».

Svitlana Balinchenko, Candidate of Philosophy Sciences, associate Professor 
of Philosophy and Politica l sciences Department Horlivka Institute of Foreign 
Languages, Donbass State Pedagogical University (Horlivka, Ukraine). The topic of the 
report is «The Influence of Myths on the Socio-cultural Space Formation: Identity of 
Modern «Subiectum neglegens».

Nadiya Baryshkova, Candidate of Philosophy Sciences, associate Professor of 
Social and Humanitarian Disciplines Department, Saratov Institute (branch) of 
Russian State Trade and Economic University (Saratov, Russian Federation). The topic 
of the report is «The Holy and Sacred in the Post-Soviet Culture as an Expression of 
Social and Cultural Extremeness».

Oleh Berezovs'kyi, Candidate of Historical Sciences, senior researcher of the 
Impacts Studies of Public and Civilizational Processes on the Formation of the National 
Memory Department, the Ukrainian National Memory Institute (Kyiv, Ukraine). The 
topic of the report is «The Destruction of Lysyanshchyna Religious Buildings (1940- 
1960)».

Oksana Bulhakova, Junior researcher of the XX century's second half Ukrainian 
History Department the Institute Ukrainian History, NAS of Ukraine (Kyiv, Ukraine). 
The topic of the report is «The Scientific Intellectuals Public Mood o f Ukraine in the 
Postwar Period (the second half of the 1940th - beginning of 1950th)».

Serhiy Butko, researcher of the Historical Tragedies Research of the Ukrainian 
People Department the Ukrainian Institute of National Memory (Kyiv, Ukraine). The 
topic of the report is «Socio-cultural Changes in the Ukrainian Village after the 
Second World War (on the example of the Chernihiv region)».

Tetyana Vakulova, Candidate of Political Sciences, associate Professor of History, 
Social Sciences and Humanities Department Sevastopol Humanitarian University 
(Sevastopol, Ukraine). The topic of the report is «Historical memory and Civilizational 
Identity o f Ukrainian People».

Lyudmyla Vedmid', Candidate of Historical Sciences, senior researcher of Impact 
Investigations on National Memory, Social, Spiritual and Cultural Factors Department 
of the Ukrainian Institute of National Memory (Kyiv, Ukraine). The topic of the report 
is « Vasyl Stus: Co- memory Practice».

Olha Volyanyuk, Candidate of Political Sciences, researcher of the Theoretical 
Research ana Applied Problems of the National Memory Department, the Ukrainian 
National Memory Institute (Kyiv, Ukraine). The topic of the report is «The Expanses of 
Oblivion. Political Criteria, Theoretical and Methodological Comments».

Serhiy Horobets', Candidate of Historical Sciences, researcher of the International 
Studies, Ethnic and Regional Factors of the National Memory Department the 
Ukrainian National Memory Institute (Kyiv, Ukraine). The topic of the report i s «The 
Clergy o f the Chernihiv Eparchy o f the XVII-XVIII centuries. Population, Education, 
Age».
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Natalia Hromakova, Candidate of Historical Sciences, associate Professor of the 
National University of State Tax Service of Ukraine (Irpen, Ukraine). The topic of the 
report i s «Social and Cultural Space as a Factor of Identity Transformation».

SerhijHubs'ky, a researcher of the Historical Legal, Theoreticaland Methodological 
Problems of Ukrainian Studies Department, National Research Institute of Ukrainian 
Studies and World History (Kyiv, Ukraine). The topic of the report is «The Experience 
of the Ukrainian State (1917-1920) in the National Memory Revival o f the People 
at the Modern Stage».

Lyudmyla Hurs'ka, Candidate of Philosophy Sciences, associate Professor of 
Philosophy and Political Sciences Department, National University of State Tax 
Service of Ukraine (Irpen, Ukraine). The topic of the report is «Problems o f National 
Identity in the Conditions of Ukrainian Religious Pluralism».

Anatoliy Ivanenko, Candidate of Historical Sciences, associate Professor, senior 
researcher of the International Researches, Ethnic and Regional Factors of the 
National Memory Department Ukrainian National Memory Institute (Kyiv, Ukraine). 
The topic of the report i s «Confessional Factor in the Ethno-national Identity».

Hanna Kalinich, Candidate of Historical Sciences, researcher of the the 
International Researches, Ethnic and Regional Factors of the National Memory 
Department Ukrainian National Memory Institute (Kyiv, Ukraine). The topic of the 
report is «The Clergy in Socio-cultural Space o f Kyiv (the end of XIX - beg. of XX 
century): the Transition from State to Another Group».

Victor Kalyuzhnyi, Candidate of Philosophy Sciences, Professor, Head of 
Philosophy and Political Sciences Department Zaporizhzhya State* Engineering 
Academy (Zaporozhzhya, Ukraine). The topic of the report is «Tolerance as a 
Philosophy Problem».

Petro Kyrydon, Candidate of Historical Sciences, doctoral candidate of the 
Ukrainian History and the Ethnic Policy Department, Taras Shevchenko National 
University of Kyiv (Kyiv, Ukraine). The topic of the report is «People and the State. 
A Model o f Nomenclature and Bureaucratic Management in the USSR, the Post-War 
Period».

Bohdan Korolenko, Candidate of Historical Sciences, senior researcher of the 
Impact Investigations on National Memory, Social and Spiritual-cultural Factors 
Department Ukrainian Institute of National Memory (Kyiv, Ukraine). The topic of 
the report i s «The Taras Shevchenko Image in the Modern Ukrainian Socio-political 
Discourse».

Natalia Korol, Candidate of Historical Sciences, associate Professor of the Theory 
and History of Culture Department Philosophy Faculty, Lviv National Ivan Franko 
University (Lviv, Ukraine). The topic of the report is «The Problem of the Religious 
Transformation Identity in Socio-cultural Space of Galicia XVII Centuries».

Tetiana Kupriy, Candidate of Historical Sciences, associate Professor of Philosophy 
Department Borys Grinchenko Kyiv University (Kyiv, Ukraine). The topic of the report 
i s «Prevention of Youth Unemployment. A Strategy for State Policy».

Kateryna Mal'shyna, Candidate of Historical Sciences, associate Professor, 
doctoral candidate, the Institute of Ukrainian Archeography and Source Studies 
named after M. S. Grushevskyi, NAS of Ukraine (Kyiv, Ukraine). The topic of the report 
is «The Slovenian National Idea and Christian Socialism in the First Yugoslavia 
(1918-1941)».

Serhiy Makarchuk, Candidate of Historical Sciences, associate Professor of Social 
and Humanitarian Disciplines Department Mykolaiv branch of Kiev National University 
of Culture and Arts (Mykolaiv, Ukraine). The topic of the report is «Collaboration in the 
Years of the Second World War and the Great Terror o f 1937-1938: the Causality».
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Volodymyr Maslak, Candidate of Historical Sciences, associate Professor of the 
Ukrainian Studies Department, Kremenchuk National University named after Mykhailo 
Ostrohradsky (Kremenchuk, Ukraine). The topic of the report is «The Image Influence 
o f the Early Ukraine in the Russian and Polish Historiography at the Beginning of 
XXI century in Modern Ukrainian Society Historical Formation Memory».

Iryna Naumova, Junior researcher of the Historical Study Tragedies of the 
Ukrainian People Department, Ukrainian Institute of National Memory (Kyiv, Ukraine). 
The topic of the report is «The Famine o f 1932-1933 in the National Memory: 
National Historiographic Discourse».

Vitaly Ogienko, Candidate of Historical Sciences, senior researcher of the 
Theoretical research and Applied Problems of the National Memory Department, 
the Ukrainian National Memory Institute (Kyiv, Ukraine). The topic of the report is 
«Conceptualization «Image» in Studies of Historic Trauma».

Oleh Omelchenko, Candidate of Historical Sciences, associate Professor, Deputy 
Director of the Ukrainian Institute of National Memory (Kyiv, Ukraine). The topic of 
the report is «Overcoming Ethnic and Cultural Differences Between East and West 
Identities».

Andriy Orlov, Candidate of Philosophy Sciences, associate Professor of Sociology 
Department, senior researcher of the Sociological Research Laboratory, Melitopol 
State Pedagogical University named after Bohdan Khmelnitsky (Melitopol, Ukraine). 
The topic of the report is «Socio-cultural Practices o f Interaction in Multinational 
Urban Environments. Sociological Dimension».

Maryna Ostapenko, Candidate of Political Sciences, Professor of Politica l Sciences 
Department, National Pedagogical University named after M. P. Dragomanov (Kyiv, 
Ukraine). The topic of the report i s «Political Identity in the Conditions of Political 
Pluralism. Multiple Character and Mechanisms of Formation».

Leonid Panasyuk, Candidate of Historical Sciences, associate Professor of the 
Philosophy Department of Borys Grinchenko Kyiv University (Kyiv, Ukraine). The 
topic of the report is «Ethnoconfession Confrontation in the Context o f the Mass 
Bilingualism Formation in Ukraine».

Rostyslav Pylyavets, Candidate of Historical Sciences, associate Professor, leading 
researcher of the Research, the Historical Tragedies of Ukrainian People Department 
Ukrainian Institute of National Memory (Kyiv, Ukraine). The topic of the report is «The 
Historical Memory of the Second World War Ukrainian Society as a Scientific and 
Socio-political Problems».

Tetyana Pryvalko, Candidate of Historical Sciences, Junior researcher of the 
Impac Investigations on National Memory Social and Spiritual-cultural Factors 
Department Ukrainian Institute of National Memory (Kyiv, Ukraine). The topic of the 
report i s «Religious Identity in Socio-cultural Space o f Kyiv the Second Half o f the 
XIX Century, (on materials o f the newspaper «Kievlyanin»)».

Yulia Kondratyuk, Candidate of Historical Sciences, associate Professor, Deputy 
Head of the Humanitarian Sciences Department Zhytomyr State Technological 
University (Zhytomyr, Ukraine). The topic of the report is «The Activity of the Holy 
Synod in the Matters of Regulation Church Parish of Proceedings at the End of XVIII
- the beginnings o f XX centuries».

Olesya Prymenko, Candidate of Philosophy Sciences, associate Professor of 
Philosophy Department Interregional Academy of Personnel Management (Kyiv, 
Ukraine). The topic of the report i s «Model o f Identity in Ukraine Modern Scientific 
Discourse».

Valentyna Sagujchenko, Candidate of Philosophy Sciences, associate Professor 
of Philosophy Education Department the Dnipropetrovs'k Regional Institute of
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Postgraduate Pedagogical Education (Dnipropetrovs'k, Ukraine). The topic of the 
report is «Sociocultural Contexts of Modem Education».

Iryna Spudka, Candidate of Historical Sciences, associate Professor of the 
Ukrainian Studies Department Zaporizhzhya National Technical University 
(Zaporizhzhya, Ukraine). The topic of the report i s «The German Occupation Policy in 
the Socio-cultural Sphere on the Territory o f Zaporizhzhya Region».

Daria Stoyan, Candidate of Philosophy Sciences, the senior lecturer of Public and 
Humanitarian Sciences Department State University of Transport (Kyiv, Ukraine). The 
topic of the report is «Pacifism as the Main Trait o f the Ukrainian Mentality (by Yu. 
Vasyyan)».

Alissa Tolstokorova, Candidate of Philology Sciences, associate Professor, 
scientific expert of ISEO (Kyiv, Ukraine). The theme of the report:«The Transformation 
of Parental Role Models in Ukrainian Families Female Migrant Workers».

Andriy Tyshchenko, Junior researcher of the Impacts Study of Public and 
Civilization Processes on the Formation of the National Memory Department the 
Ukrainian National Memory Institute (Kyiv, Ukraine). The topic of the report is «The 
Position of the Religious Buildings in Kamenets-Podolsky (1940-1960)».

Lyudmyla Turchyna, Candidate of Historical Sciences, associate Professor, 
Zaporizhzhya National Technical University (Zaporizhzhya, Ukraine). The topic of the 
report i s «Ukrainian Identity Banned. The Example Shot Renaissance».

Olexander Shtokvysh, Candidate of Philosophy Sciences, senior researcher of the 
Historical Tragedies Study of Ukrainian Department Ukrainian Institute of National 
Memory (Kyiv, Ukraine). The topic of the report i s «Ethnic Insults as a Component of 
Social Memory».

Iryna Tsymbal, researcher of the Impacts Studies of Public and Civilization 
Processes on the Formation of the National Memory Department Ukrainian National 
Memory Institute (Kyiv, Ukraine). The topic of the report i s «The Model of Religious 
Identity in Modern Ukraine».

Inna Chenbay, Candidate of Pedagogical Sciences, senior lecturer of Social Work 
and Social Pedagogy Department Cherkasy National University named after Bogdan 
Khmelnitsky (Cherkasy, Ukraine). The topic of the report is «State Policy in the 
Sphere o f Children-orphans Protection and Children Deprived o f Parental Care (XX
- XXI centuries)».

Viktoriya Yaremenko, Candidate of Historical Sciences, senior researcher of 
the Historical Tragedies Study.of the Ukrainian Department Ukrainian Institute of 
National Memory (Kyiv, Ukraine). The topic of the report is «The Image of the Second 
World War in Individual and Collective Memory. The interaction».

Anatoly Bohorod, senior lecturer of the Philosophy Department of Borys 
Grinchenko Kyiv University (Kyiv, Ukraine). The topic of the report is «The Specificity of 
Transformation o f the Traditional Dance activity o f Ukrainian in the Globalization 
Era».

Liliya Zdorovenko, lecturer of Philosophy Department of a name of Professor 
Valery Skotnyi, Drohobych State Pedagogical University named after Ivan Franko 
(Drohobych, Ukraine). The topic of the report is «Peculiarities of Ceremonial and 
Religious Communication in the Context of Spiritual Activities».

Olena Martirosyan, lecturer of Philosophy Department of Borys Grinchenko 
Kyiv University (Kyiv, Ukraine). The topic of the report is «Philosophy o f Life» as a 
Historical Dimension of Modernity. Socio-cultural and Educational Aspects».

Viktor Troyan, lecturer, Department of political science, Rivne State Humanitarian 
University (Rivne, Ukraine). The topic of the report is «Evolution of the Political 
System Identity in Ukraine. Regional Dimension».
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Olena Shapovalova, lecturer. Philosophy Department, Head of Student Social Life, 
National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute» (Kyiv, Ukraine). 
The topic of the report is «Sodo-philosophical Dimension Design of Training and 
Education Integrated Technology».

Alena Khlebnikova, assistant of the Foreign Languages Department Zaporizhzhya 
State Engineering Academy (Zaporizhzhya, Ukraine). The topic of the report is 
«Formation of the Concept of Geoculture in the Conditions of Globalization».

Lidia Venhrynyuk, a post-graduate student of Political Sciences Department 
Precarpathian National University named after Vasyl Stefanyk (Ivano-Frankivs'k, 
Ukraine). The topic of the report is «Public Organizations in the Sphere of the 
Politics Memory. Regional Level (on the example of Lviv, Ternopil and Ivano- 
Frankivs'k regions)».

Mykhailo Kobrin, a post-graduate student of the Theory and History of Culture 
Department Lviv National Ivan Franko University (Lviv, Ukraine). The topic of the 
report is «The Influence o f the Decisions o f the Second Vatican Council on Ecumenical 
Position o f the Ukrainian Greek Catholic Church in Modern Ukraine».

Valeria Nekrasova, a post-graduate student of the State Institution «Institute 
of World History», the NAS of Ukraine (Kyiv, Ukraine). The topic of the report is «The 
Concept of the «Cold War» in the History Books. The Legacy of the Past in Modern 
Education».

Ruslan Senyk, researcher, the Institute of Higher Education of the Academy of 
Pedagogical Sciences of Ukraine {Kyiv, Ukraine). The topic of the report is «Language 
as a Way of Culture-building Being and Form».

Khrystyna Fedoriv, a post-graduate student of the first year, Precarpathian 
National University named after Vasyl Stefanyk (Ivano-Frankivs'k, Ukraine). The topic 
of the report is «The Definition o f «Memory Politics» in Modern Political Science».

Nadia Khamidova, Deputy Director of the Higher Vocational School № 7. Kalush 
(Kalush, Ukraine). The topic of the report is «Cultural and Historical Character of 
Professional Education in the Context o f Value Orientations of Modern Ukrainian 
Society».

Anastasia Sihodzins'ka, master of Melitopol State Pedagogical University named 
after BoHdan Khmelnitsky (Melitopol, Ukraine). The topic of the report is «Socio
cultural Features o f Ethnic Gender Stereotypes (on the example of the Roma ethnic 
group)».

Kyra Uvarkina, a student of National Pedagogical University named after

M. P. Drahomanov (Kyiv, Ukraine). The topic of the report is «Social-cultural 
Development o f Education».

Maksym Shcherbakov, a student of the Historical Faculty, National Taras 
Shevchenko University of Kyiv (Kyiv, Ukraine). The topic of the report is «The 
Transformation o f Ukrainian National Identity in the Conditions o f European 
Integration».

Section № 3. 
Organizational and legal framework, strategic 

planning in national security policy in the conditions 
of modern transformation processes

Scientific supervisor: Hiyhoriy Sytnik, Doctor of Public Administration, Professor, 
Head of the National Security Department National Academy of Public Administration, 
Office of the President of Ukraine, Honoured Sciences and Technology Worker of 
Ukraine (Kyiv, Ukraine).
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Secretary: Rena Marutyan, Candidate of Historical Sciences, associate Professor 
(Kyiv, Ukraine).

Reports:
Volodymyr Baryshkov, Doctor of Philosophy Sciences, Professor, Head of Social 

Humanitarian Disciplines Department of the Institute of Additional Professional 
Education, Saratov State University named after N. G. Chernyshevsky (Saratov, Russian 
Federation). The topic of the report is «The Personal Level o f National Security. The 
Relation Aspect».

Dmytro Vyedyenyev, Doctor of Historical Sciences, Professor, Deputy Director 
on Scientific Issues of the Ukrainian National Memory Institute (Kyiv, Ukraine). The 
topic of the report i s «Historical and Humanitarian Aspects o f National Security».

Arthur Dzhevyts'ky, Doctor, associate Professor, Institute of International 
Studies, University of Wroclaw (Wroclaw, Poland). The topic of the report is «Evolution 
of the Security Strategy of the Republic o f Poland in New Geopolitical Conditions 
1992-2013».

Olexander Dzyoban', Doctor of Philosophy Sciences, Professor, Professor of 
the Philosophy Department of the National University of «Law Academy of Ukraine 
named after Yaroslav Mudriy (Kharkiv, Ukraine). The topic of the report is «System- 
organization and Synergistic Basisfor Understanding the Security of the Individual 
and Society».

Volodymyr Mandrahelya, Doctor of Philosophy Sciences, Professor, Professor of 
National Security Department, National Academy of Public Administration, Office 
of the President of Ukraine (Kyiv, Ukraine). The topic of the report is «State and 
Prospects of Preparation o f Specialists in the Sphere of National Security in the 
Context o f Education Humanization».

Mykhailo Tsyurupa, Doctor of Philosophy Sciences, Professor, Professor of 
National Defence University of Ukraine named after Ivan Chernyakhovsky (Kjjiv, 
Ukraine). The topic of the report is «Modern Military Policy in the System of Ukraine 
National Security».

Maryna Bessonova, Candidate of Historical Sciences, associate Professor, senior 
researcher, Institute of World History of the NAS of Ukraine (Kyiv, Ukraine). The topic 
of the report i s «The National Security Strategy o f the United States Postbi-polar 
Era. The Key Regional Dimension of Threats to American Interests».

Yevhen Vasyl'chuk, Candidate of Politica l Sciences, Professor of Social Sciences 
Department, Cherkassy State Business College (Cherkassy, Ukraine). The topic of 
the report is «Political Radicalism and Extremism as the Range of Threats and 
Challenges to National Security o f Ukraine».

Mykhailo Hordiyenko, Candidate of Politica l Sciences, the associate Professor of 
the Philosophy and Political sciences Department, National University of State Tax 
Service of Ukraine (Irpen, Ukraine). The topic of the report is «Ukraine-phobia as a 
Challenge to the Authentic Traditions».

Andriy Datsyuk, Candidate of Politica l Sciences, associate Professor of National 
Security Department National Academy of Public Administration, Office of the 
President of Ukraine (Kyiv, Ukraine). The topic of the report is «The External Security 
Policy o f Ukraine. The Dilemma of Choosing Between East and West».

Oksana Dobryden', Candidate of Philosophy Sciences, associate Professor, Head of 
the Humanitarian Sciences Department «Dnepropetrovsk Medical Academy Ministry 
of health of Ukraine «(Dnepropetrovsk, Ukraine). The topic of the report is «Invariants 
Forecasting o f Consumer Safety in Ukraine. Philosophy and Law Aspects».

Olexander Dudnyk, Candidate of Historical Sciences, senior researcher, National 
Library of Ukraine named after V. I. Vernadsky Fund of the Presidents of Ukraine (Kyiv,
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Ukraine). The topic of the report is «The Eurasian Union: Who is a Real Need, and 
Who is a Real Threat?».

Rena Marutyan, Candidate of Historical Sciences, associate Professor, associate 
Professor of National Security Department, National Academy of Public Administration, 
Office of the President of Ukraine (Kyiv, Ukraine). The topic of the report is «The 
Security of Both the Value and Necessity».

Yurij Marchenko, Candidate of Political Science, PhD, National Institute for 
Strategic Studies (Kyiv, Ukraine). The topic of the report is «The Criteria for Assessing 
the Effectiveness o f the National System o f Enterprise Security».

Olexander Tebryaev, Candidate of Legal Sciences, associate Professor, Head of the 
Civil and International Law Department, St. Petersburg State Polytechnic University 
( Saint-Petersburg, Russian Federation). The topic of the report is «The Possibility 
of the Implementation of Subjective Rights o f Citizens as the National Security 
Component».

Mykola Shevchenko, Candidate of Philosophy Sciences, associate Professor, 
associate Professor of National Security Department, National Academy of Public 
Administration, Office of the President of Ukraine (Kyiv, Ukraine). The topic of the 
report is «Strategic Planning for Sustainable Development and National Security 
Policy. The Experience of the USA».

Larysa Shypilova, Candidate of Politica l Sciences, associate Professor of National 
Security Department, National Academy of Public Administration, Office of the 
President of Ukraine (Kyiv, Ukraine). The topic of the report is «The Role and Place of 
Ukraine in the International Security Environment».

Olha Kolesnichenko, Candidate of science (PhD), independent journalist 
(Moscow, Russian Federation). The topic of the report is «New Trends in the Global 
Partnership in the Sphere of Security».

Natalia Snyetkova, leading programmer of the Institute of Humanitarian 
Education, the Saint Petersburg State Polytechnic University (Saint-Petersburg, 
Russian Federation). The topic of the report is «The Problem of Combat Information 
Terrorism».

Olha Kravchuk, lecturer of the Social-humanitarian Disciplines Department, post
graduate student of the Black Sea State University named after Petro Mohyla (Mykolaiv, 
Ukraine). The topic of the report is «Political Security o f Ukraine. Regional Aspecb>.

Viktor Antonyuk, a post-graduate student of the National Academy of Public 
Administration, Office of the President of Ukraine (Kyiv, Ukraine). The topic of the 
report is «Organizational-legal Bases o f Information Security Policy of Ukraine 
Modern Conditions».

Volodymyr Hanyak, a post-graduate student of the National Academy of 
Public Administration, Office of the President of Ukraine (Kyiv, Ukraine). The topic 
of the report is «Ways to Counter the Formation o f Religious Intolerance Due to 
Manipulation and National Memory of the Ukrainian people».

Dmytro Yermolayev, a post-graduate student of the National Academy of Public 
Administration, Office of the President of Ukraine (Kyiv, Ukraine). The topic of the 
report is «Reforming the Intelligence, Counter-intelligence and Special Services 
after the End of the Cold War. World experience».

Tetyana Yerokhina, a post-graduate student of Politica l Science, lobal Studies 
and Social Communication Department Open International University of Human 
Development of Ukraine (Zaporizhzhya, Ukraine). The topic of the report i s «Usage of 
PR-technologies in the Process o f Media Terrorism».

Olha Lohvinenko, a post-graduate student of the State Institution «Institute 
of World History» of the NAS of Ukraine (Kyiv, Ukraine). The topic of the report is
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«Challenges and Prospects for the Black Sea Region in the Context of the European 
Security».

Iryna Maslova, the applicant of the Kuras Institute of Politica l and Ethnonational 
Studies, NAS of Ukraine (Kyiv, Ukraine). The topic of the report is «State Policy in the 
Sphere of Shaping the International Image of Ukraine».

Olexander Matveenko, a post-graduate student of the National Security 
Department National Academy of Public Administration, Office of the President 
of Ukraine (Kyiv, Ukraine). The topic of the report is «Arms Control as One of the 
Priorities of the State Policy in the Context o f the National Security Strategy».

Kateryna Pavlyuk, a post-graduate student of the National Security Department 
National Academy of Public Administration, Office of the President of Ukraine (Kyiv, 
Ukraine). The topic of the report is «Legal Ensuring of Interaction Between State 
Authorities and Civil Society Institutions in the Sphere of the National Security 
Ukraine Ensuring».

Anatoly Pelykh, a post-graduate student of the National Security Department 
National Academy of Public Administration, Office of the President of Ukraine (Kyiv, 
Ukraine). The topic of the report is «Legal Conceptual Base o f Future Construction of 
the Armed Forces of the USA».

Mykhailo Plakhotnyi, a post-graduate student of the National Security 
Department National Academy of Public Administration, Office of the President of 
Ukraine (Kyiv, Ukraine). The topic of the report i s «Actual Problems of State Policy in 
the System of Border Security o f Ukraine».

Konstyantyn Protasenko, a post-graduate student of the National Security 
Department National Academy of Public Administration, Office of the President 
of Ukraine (Kyiv, Ukraine). The topic of the report is «The Powers of the Bodies of 
Military Command with the Introduction o f a State o f Emergency».

Svyatoslav Solomko, a post-graduate student of the NationalSecurity Department, 
National Academy of Public Administration, Office of the President of Ukraine (Kyiv, 
Ukraine). The topic of the report is «Foreign Experience o f State Regulation of 
Ethno-confessional Processes in the Context o f National Security».

Olena Usenko, a post-graduate student of Politica l Science, Global Studies 
and Social Communication Department Open International University of Human 
Development of Ukraine (Kyiv, Ukraine). The topic of the report is «The Paradigm of 
the Socio-political Movements Study in the Context o f Global Political Processes».

Lyudmyla Vesel's'ka, master of Public Administration, Ministry of Finance of 
Ukraine (Kyiv, Ukraine). The topic of the report is «Social Security. Improvement of 
State Regulation».

Petro Phesyanov, chief specialist of Svyatoshinsky d istrict in Kiev, master of Public 
Management (Kyiv, Ukraine). The topic of the report is «Institutional Mechanism for 
Monitoring Environmental Safety».

Chrystyna Marutyan, a student of Kyiv University of Law, the NAS of Ukraine (Kyiv, 
Ukraine). The topic of the report is «Legal Culture and Legal Awareness o f Ukraine 
Citizens in the Sphere of Providing Intellectual Security».

Anton Filonov, a student of International Law Institute, Volzhskiy branch 
(Krasnodar, Russian Federation). The topic of the report is «Cooperation o f the CIS 
Countries in Counteraction to Global Threats».
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Section № 4. 
Innovative Development Strategies of Cooperation 

between Ukraine and the World in XXI century
ScientificSupervisor: Viktor Vashkevych. Doctorof Philosophy Sciences, Professor, 

the Academician of the Ukrainian Academy of Sciences, Professor of the Department 
of Social and Public Communication of the National Pedagogical University named 
after M. P. Drahomanov, Head of the Humanities Department UAS ( Kyiv, Ukraine).

Secretary: Victoria Khalamendyk, Doctor of Philosophy Sciences, Professor, of 
Political Science, Sociology and Social Work Department of the National Technical 
University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute» (Kyiv, Ukraine)..

Reports:
Oleh Bazaluk, Doctor of Philosophy Sciences, Professor, Kyiv University of Tourism, 

Economics and Law (Kyiv, Ukraine). The topic of the report is «Innovations in Modem 
Education. Cosmic Education».

Halyna Nesterenko, Doctor of Philosophy Sciences, Professor, Head of Innovations 
and Information Activities in Education Department, National Pedagogical 
University named after M. P. Drahomanov (Kyiv, Ukraine). The topic of the report is 
«International Cooperation of Ukrainian UNIVERSITIES in Training Personnel for 
Innovative Activities».

Svitlana Kutsepal, Doctor of Philosophy Sciences, Professor, Head of of 
Humanitarian and Socio-economic Educational Disciplines Department Poltava Law 
Institute, Legal Academy of Ukraine named after Yaroslav Mudriy (Poltava, Ukraine). 
The topic of the report i s «The Role o f Intellectuals in the Socio-political Discourse 
of Modernity».

Iryna Ryzhova, Doctor of Philosophy Sciences, Professor of Design Department 
Tetiana Kornienko, assistant Professor of Philosophy Department, Zaporizhzhya 
National Technical University (Zaporizhzhya, Ukraine). The topic of the report is «The 
Training o f Qualified Staff in Design to the Implementation o f Ukraine Innovation 
Strategy».

Olena Uvarkina, Doctor of Philosophy Sciences, Professor of National Pedagogical 
University named after M. P. Drahomanov (Kyiv, Ukraine). The topic of the report is 
«The Internationalization and Globalization of the Educational Space».

Oleh Bobina, Candidate of Historical Sciences, associate Professor, Director 
of Humanitarian Institute, Head of Social Disciplines and Humanities Department 
National University of Shipbuilding named after Admiral Makarov (Mykolaiv, Ukraine). 
The topic of the report is «Higher Education in the System o f Innovation Factors. 
Current State and Prospects».

Lyudmyla Halagan, Candidate of Politica l Sciences, Head of Information- 
Analytical Department of the Fund of the Presidents of Ukraine, National library 
of Ukraine named after V.I. Vernadsky (Kyiv, Ukraine). The topic of the report is 
«Prospects o f Electronic Control on the Path of Modern Public Administration 
Innovative Development in Ukraine».

Olena Hotra, Candidate of Historical Sciences, associate Professor of Philosophy 
and Political Sciences Department, National University of State Tax Service of Ukraine 
(Irpen, Ukraine). The topic of the report is  «Human Capital as a Constituent of 
Innovative Development and Competitiveness in the Modern World».

Olha Kyvlyuk, Candidate of Pedagogical Sciences, senior researcher, Professor of 
anagement and Innovative Technologies of Pre-school Education Department, of the 
Institute of Child Development the National Pedagogical University named after M. P.
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Drahomanov (Kyiv, Ukraine). The topic of the report is «Information Pedagogy as a 
means of Implementation of Lifelong Learning».

Olesya Kryzhanivs'ka, Candidate of Historical Sciences, associate Professor, 
Deputy Head of the Political Science, Sociology and Social Work Department National 
Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute» (Kyiv, Ukraine). The topic 
of the report is «Innovation and Fashion. Conceptual Discourse History of European 
Sociology».

Oksana Kuznyetsova, Candidate of Philosophy Sciences, associate Professor of 
the Foreign Languages Department Vadim Hetman Kyiv National Economic University 
(Kyiv, Ukraine). The topic of the report is «Study o f a Foreign Languages in Higher 
Educational Institutions of Ukraine. Innovations and Traditions».

Volodymyr Honcharov, Candidate of Philology Sciences, Professor, DirectQr of 
the Institute of Foreign Philology, National Pedagogical University named after M. P. 
Drahomanov (Kyiv, Ukraine). The topic of the report is «Organization Management 
Development o f Cultural Environment as the Basis o f Teacher Preparation for the 
XXI century».

Volodymyr Lavrynenko, Candidate of Historical Sciences, Professor, Vice rector 
for International Relations, National Pedagogical University named after M.P. 
Drahomanov (Kyiv, Ukraine). The topic of the report is «Problems o f European 
Integration o f the National Education System in the European Educational and 
Scientific Space».

Lyudmyla Chernova, Candidate of Philosophy Sciences, associate Professor, 
National Pedagogical University named after M. P. Drahomanov (Kyiv, Ukraine). The 
topic of the report i s «Socio-philosophical Reflection o f the World Modern Scientific 
Picture».

Halyna Moskalevych, Candidate of Legal Sciences, associate Professor of the Civil 
Law Disciplines Department the Belarus State Economic University (Minsk, Belarus). 
The topic of the report is «Formation o f Innovation Culture in the Framework 
Organization o f the Development o f Corporate Culture. Organizational and Legal 
Aspects».

Myron Nazaryan, Candidate of Technical Sciences, associate Professor, Pro-rector 
on Scientific Work and International Relations, Kharkiv Institute of Management 
(Kharkiv, Ukraine). The topic of the report is «The role o f Competitiveness, 
Innovations in Innovation Development.

Lesya Panchenko, Candidate of Philosophy Sciences, associate Professor, senior 
researcher of the Contents, Philosophy and Forecasting of the Higher Education 
Department the Institute of Higher Education of the Academy of Pedagogical 
Sciences of Ukraine (Kyiv, Ukraine). The topic of the report i s «University Education 
in the Context o f Innovation Development o f Ukraine».

Iryna Shapovalova, Candidate of Philosophy Sciences, associate Professor, of 
Social Disciplines and Humanities Department National University of Shipbuilding 
named after Admiral Makarov (Mykolaiv, Ukraine). The topic of the report is 
«Theoretical Model of Innovative Development o f the Political System of Ukraine in 
Conditions o f Globalization».

Oksana Lytvynchuk, senior lecturer of the Humanitarian Sciences Department 
Zhytomyr State Technological University (Zhytomyr, Ukraine). The topic of the report 
is «Self-realization Marginal Individual as a Way of Preserving their own Identity».

Natalia Lazurina, Candidate of Philosophy Sciences, lecturer of Social Sciences 
Department Zhytomyr Military Korolyov Institute of the National Aviation University 
(Zhytomyr, Ukraine). The topic of the report is «Formation o f Civic Competence of 
Personality in Modern Ukrainian Society».
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Olexander Prysyazhnyuk, People's Deputy of Ukraine, the applicant of the Social 
Philosophy and Philosophy of Education Department, National Pedagogical University. 
M. P. Drahomanov (Zhytomyr, Ukraine). The topic of the report is «Public Organization 
is an Important Factor of Social and Political Life of Modern Ukraine».

Ivan Nagilenko, senior lecturer of the Humanitarian Sciences Department of 
Zhytomyr State Technological University (Zhytomyr, Ukraine). The topic of the report 
is «The Harmony of the Individual Philosophy and Cultural Analysis».

Natalia Panasyuk, lecturer of the Humanitarian Sciences Department of Zhytomyr 
State Technological University (Zhytomyr, Ukraine). The topic of the report is «The 
Attitude of the Authorities as a Factor in Social life o f the Country».

Valentyna Rudenko, lecturer of Public Administration and Management of 
Educational Institution Department Borys Grinchenko Kyiv University after (Kyiv, 
Ukraine). The topic of the report is «Peculiarities of Training of Management 
Pedagogical Staff for Innovative Activity».

Yuriy Hrytsa, a post-graduate student of the Institute of Higher Education of the 
Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine (Kyiv, Ukraine). The topic of the report is 
«The Objective Content o f Historical Consciousness through the Prism of Innovative 
Development of Society».

Maksym Klimov, applicant of the World History Department Zaporizhzhya 
National University (Zaporizhzhya, Ukraine). The topic of the report is «The Canadian- 
Ukrainian Cooperation in the Sphere of Innovation. History and Modernity».

Anastasia Shnyptyeva, a post-graduate student of the Management of 
Organizations Department Zaporizhzhya State Engineering Academy (Zaporizhzhya, 
Ukraine). The topic of the report i s «Formation o f the Humanitarian Culture Concept 
in the Conditions of Innovative Development of Society».

Larysa Osypenko, an applicant of the Management of Organizations Department 
Zaporizhzhya State Engineering Academy (Zaporizhzhya, Ukraine).The topic of the 
report is «Training of Qualified Managerial Personnel fo r the Implementation of 
Ukraine Innovation Strategy».

Lyudmyla Ponomarenko, a post-graduate student of Political Sciences 
Department, National Pedagogical University named after M. P. Drahomanov (Kyiv, 
Ukraine). The topic of the report is «Innovations in the Political Life of Society. A 
Civilizational Approach».

Tetyana Nester, a student of O les' Honchar Dnipropetrovs'k National University 
(Dnepropetrovs'k, Ukraine). The topic of the report is «Modern State and Prospects of 
Ukraine Development in the International Economic Cooperation».
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Украинская академия наук -  гуманитарное отделение

Национальный педагогический университет 
имени М.П. Драгоманова

Украинский институт национальной памяти

Национальная академия государственного управления 
при Президенте Украины

Национальный технический университет Украины 
«Киевский политехнический институт»

Киевский университет имени Бориса Гринченко

ПРОГРАММА
международной научно-практической 

конференции

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЦЕССЫ  

В УКРАИНЕ И МИРЕ

31 мая -  1 июня 2013 года (г. Киев, Украина)
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Организационный комитет 

Председатель:
Андрущенко Виктор Петрович, доктор философских наук, профессор, член- 

корреспондент Национальной академии наук Украины, академик Национальной 
академии педагогических наук Украины, ректор Национального педагогического 
университета имени М. П. Драгоманова (г. Киев, Украина).

Сопредседатели организационного комитета:
Ващенко Константин Александрович, доктор политических наук, первый 

вице-президент Национальной академии государственного управления при 
Президенте Украины (г. Киев, Украина).

Огневьюк Виктор Александрович, доктор философских наук, профессор, 
академик Национальной академии педагогических наукУкраини, ректор

Киевского университета имени Бориса Гринченка (г. Киев, Украина).

Онипко Алексей Федорович, доктор технических наук, профессор, академик 
Украинской академии наук, президент УАН (г. Киев, Украина).

Солдатенко Валерий Федорович, доктор исторических наук, профессор, 
член-корреспондент Национальной академии наук Украины, директор Украинского 
института национальной памяти (г. Киев, Украина).

Заместители председателя организационного комитета:
Бех Владимир Павлович, доктор философских наук, профессор, первый 

проректор Национального педагогического университета имени М.П. Драгоманова 
(г. Киев, Украина).

Вашкевич Виктор Николаевич, доктор философских наук, профессор, 
академик Украинской академии наук, профессор кафедры социальных и 
публичных коммуникаций Национального педагогического университета имени 
М.П. Драгоманова, руководитель гуманитарного отделения УАН (г. Киев, Украина).

Кривошея Владимир Владимирович, доктор исторических наук, академик 
Украинской академии наук, первый заместитель директора Украинского института 
национальной памяти (г. Киев, Украина).

Лавриненко Владимир Григорьевич, кандидат исторических наук, профессор, 
проректор по международным связям, Национальный педагогический институт 
имени М.П. Драгоманова (г. Киев, Украина).

Члены организационного комитета:
Александрова Елена Станиславовна, доктор философских наук, профессор, 

заведующая кафедрой философии Киевского университета имени Бориса 
Гринченко (г. Киев, Украина).

Васильчук Евгений Олегович, кандидат политических наук, преподаватель 
общественных дисциплин, Черкасский государственный бизнес-колледж 
(г. Черкассы, Украина).

Гончаров Владимир Иванович, профессор, директор Института иностранной 
филологии Национального педагогического университета имени М.П. Драгоманова 
(г. Киев, Украина).

Марутян Рена Рубеновна, кандидат исторических наук, доцент, докторант 
кафедры национальной безопасности Национальной академии государственного 
управления при Президенте Украины (г. Киев, Украина).
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Махмудов Матлаб Абдулали огли, доктор философии, ведущий научный 
сотрудник Института Философии, Социологии и Права Национальной академии 
наук Азербайджана (г. Баку, Азербайджан).

Москалевич Галина Николаевна, кандидат юридических наук, доцент, 
доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин, Белорусский государственный 
экономический университет (г. Минск, Беларусь). Савенкова Людмила 
Васильевна, кандидат педагогических наук, директор Научной библиотеки 
Национального педагогического университета имени М.П. Драгоманова (г. Киев, 
Украина).

Снетков Виталий Николаевич, доктор политических наук, профессор, 
заведующий кафедрой теории и истории государства и права, Санкт-Петербургский 
государственный политехнический университет (г. Санкт-Петербург, Российская 
Федерация).

Тебряев Александр Александрович, кандидат юридических наук, 
доцент, заведующий кафедрой гражданского и международного права, Санкт- 
Петербургский государственный политехнический университет (г. Санкт- 
Петербург, Российская Федерация).

Халамендик Виктория Борисовна, доктор философских наук, профессор 
кафедры социологии, политологии и социальной работы Национального 
технического университета Украины «КПИ» (г. Киев, Украина).

Яшанов Сергей Никитович, доктор педагогических наук, профессор 
Национального педагогического университета имени М.П. Драгоманова (г. Киев, 
Украина).

Регламент работы конференции:
31 мая 2013 г.

09:00 -  10:00 -  Регистрация участников
10:00 -  11:30 -  Открытие конференции. Пленарное заседание
11:30 -  12:00 -  Перерыв на чай и кофе

12:00 -  13:30 -  Пленарное заседание. Продолжение работы
13:00 - 14:30 -  Перерыв. Обед

14:30 -  16:00 -  Пленарное заседание. Продолжение работы
16:00 -  16:30 -  Перерыв на чай и кофе

16:30 -  18:00 -  Пленарное заседание. Продолжение работы

1 июня 2013 г.
09:30 -  11:30 -  Работа секций
11:30 -  12:00 -  Перерыв на чай и кофе

12:00 -  13:30 -  Работа секций. Продолжение работы
13:30 -  14:00 -  Перерыв на чай и кофе
14:00 -  15:30 -  Работа секций. Продолжение работы

Информационная поддержка:
«Гилея: научный вестник». Сборник научных работ 

«Новая парадигма». Сборник научных работ
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П редседател ьству ющи й:
Лавриненко Владимир Григорьевич, кандидат исторических наук, профессор, 

проректор по международным связям. Национальный педагогический университет 
имени М.П. Драгоманова (г. Киев, Украина).

Приветственное слово:
Андрущенко Виктор Петрович, доктор философских наук, профессор, член- 

корреспондент Национальной академии наук. Украины, ректор Национального 
педагогического университета имени М.П. Драгоманова (г. Киев, Украина).

Пленарное заседание:
Евтух Владимир Борисович, доктор исторических наук, профессор, член- 

корреспондент НАН Украины, директор Института социологии, психологии и 
общественных коммуникаций. Национальный педагогический университет 
имени М.П. Драгоманова (г. Киев, Украина). Тема доклада: «Педагогическая 
конституция Европы».

Бех Владимир Павлович, доктор философских наук, профессор, первый 
проректор Национального педагогического университета имени М.П. Драгоманова 
(г. Киев, Украина). Тема доклада: «Ведущие тенденции современного 
общественного развития».

Вашкевич Виктор Николаевич, доктор философских наук, профессор, 
академик Украинской академии наук, профессор кафедры социальных и публичных 
коммуникаций Национального педагогического университета имени М.П. 
Драгоманова (г. Киев, Украина). Тема доклада: «Инновационное пространство 
науки и образования в информационном обществе».

Онипко Алексей Федорович, доктор технических наук, профессор, академик 
Украинской академии наук, президент УАН (г. Киев, Украина). Тема доклада: 
«Современные избирательные системы и демократизация общества».

Кривошея Владимир Владимирович, доктор исторических наук, профессор, 
академик Украинской академии наук, первый заместитель директора Украинского 
института национальной памяти (г. Киев, Украина). Тема доклада: «Память 
поколений как код структурирования идентичности».

Ситник Григорий Петрович, доктор наук по государственному управлению, 
профессор, заведующий кафедрой национальной безопасности Национальной 
академии государственного управления при Президенте Украины (г. Киев, 
Украина). Тема доклада: «Безопасное измерение евроинтеграционных 
процессов: опыт для Украины».

Снетков Виталий Николаевич, доктор политических наук, профессор, 
заведующий кафедрой теории и истории государства и права, Санкт-Петербургский 
государственный политехнический университет (г, Санкт-Петербург, Российская 
Федерация). Тема доклада: «Роль СМИ в обеспечении интересов национальной 
безопасности».

Орлова Татьяна Владимировна, доктор исторических наук, профессор, 
профессор исторического факультета, Киевский национальный университет 
имени Тараса Шевченко (г. Киев, Украина). Тема доклада: «Основные тенденции 
политического развития мира на рубеже тысячелетий».

Шаповал Владимир Николаевич, доктор философских наук, профессор, 
профессор кафедры гуманитарных дисциплин. Харьковский национальный 
университет внутренних дел (г. Харьков, Украина). Тема доклада: «Современная 
экологическая ситуация и её возможные последствия для будущего мировой 
цивилизации».

Гонюкова Лилия Васильевна, доктор наук по государственному управлению, 
доцент, заведующая кафедрой государственного управления и управления

49



Програма між народної науково-практ ичної конференції
« С у с п іл ь н о - п о л іт и ч н і  т а  с о ц іо к у л ь т у р н і п р о ц е с и  в у к р а їн і  і  с в іт і»

31 травня -  і  червня 2013 року

образованием, Киевской университет имени Бориса Гринченко (г. Киев, Украина). 
Тема доклада: «Влияние общественно-политических движений на развитие 
гражданского общества в Украине».

Стадник Николай Николаевич, доктор философских наук, профессор, 
профессор кафедры философии Киевского университета имени Бориса Гринченко

4г. Киев, Украина). Тема доклада: «Социально-экономические процессы в 
крайне».

Петрушина Татьяна Олеговна, доктор социологических наук, старший 
научный сотрудник, заведующая кафедрой экономической социологии. Институт 
социологии НАН Украины (г. Киев,Украина). Тема доклада: «Социальныебарьеры 
инновационного развития экономики Украины».

Цехмистро Иван Захарович, доктор философских наук, профессор, профессор 
кафедры теории культуры и философии науки, Харьковский национальный 
университет имени В. Н. Каразина (г. Харьков, Украина). Тема доклада: 
«Сакральные пространства Украины и их проблемное будущее».

Халамендик Виктория Борисовна, доктор философских наук, профессор 
кафедры политологии, социологии и социальной работы Национального 
технического университета Украины «Киевский политехнический институт» 
(г. Киев, Украина). Тема доклада: «Антропософское понимание сущности 
человека: история и современность».

Секция №1. 
Социально-философская и политическая диагностика 

состояния, проблем и перспектив развития Украины и мира
Научный руководитель: Александрова Елена Станиславовна, доктор 

философских наук, профессор, заведующая кафедрой философии Киевского 
университета имени Бориса Гринченко (г. Киев, Украина).

Секретарь: Овсянкина Людмила Анатольевна, кандидат философских наук, 
доцент, доцент кафедры философии Киевского университета имени Бориса 
Гринченко (г. Киев, Украина).

Доклады:
Александрова Елена Станиславовна, доктор философских наук, профессор, 

заведующая кафедрой философии, Киевский университет имени Бориса Гринченко 
(г. Киев, Украина). Карим эль Гуессаб, кандидат философских наук, доцент 
кафедры философии, Запорожский национальный университет (г. Запорожье, 
Украина). Тема доклада: «Современное состояние и перспективы украинско- 
марокканского сотрудничества».

Баранов Андрей Владимирович, доктор политических наук, доктор 
исторических наук, профессор кафедры политологии и политического управления, 
Кубанский государственный университет (г. Краснодар, Российская Федерация). 
Тема доклада: «Политические партии современной Украины в восприятии 
общественного мнения».

Воронкова Валентина Григорьевна, доктор философских наук, профессор, 
заведующая кафедрой менеджмента организаций, Запорожская государственная 
инженерная академия (г. Запорожье, Украина). Тема доклада: «.Мегатенденции 
современного мирового развития».

Муляр Владимир Ильич, доктор философских наук, профессор, заведующий 
кафедрой гуманитарных наук Житомирского государственного технологического 
университета (г. Житомир, Украина). Тема доклада: «Ещё раз к вопросу о 
гражданском обществе».

Димитрова Людмила Михайловна, доктор философских наук, профессор, 
заведующая кафедрой политологии, социологии и социальной работы, 
Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический
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институт» (г. Киев, Украина). Тема доклада: «Новые парадигмы
философствования в концепции Л. Гумилёва».

Дубинин Виктор Власович, доктор философских наук, доцент, профессор 
кафедры философии, социально-политических и правовых наук Донбасского 
государственного педагогического университета (г. Донецк, Украина). Тема 
доклада: «Народ как противоречие: философско-синергетический аспект».

Леонтьева Вероника Николаевна, доктор философских наук, доцент, 
профессор кафедры естественных, социально-экономических и гуманитарных 
дисциплин, Харьковский институт управления (г. Харьков, Украина). Тема доклада: 
«Идея и принцип Соборности: диапазон социокультурного потенциала».

Махмудов Матлаб Абдулали огли, доктор философии, ведущий научный 
сотрудник Института философии, социологии и права Национальной академии 
наук Азербаджана (г. Баку, Азербайджан). Тема доклада: «Современная 
философия управления».

Мохамед Абдалла Элжеади, профессор, доктор, профессор исламоведения, 
Мадридский университет (г. Мадрид, Испания). Айша Салех Абдусала, 
доктор, генеральный секретарь Международного комитета по правам языков и 
переговоров (г. Мадрид, Испания). Тема доклада: «Проблемы и перспективы 
технологического развития в исламском мире».

Муза Дмитрий Евгеньевич, доктор философских наук, профессор, 
заведующий кафедрой философии Донецкого национального технического 
университета (г. Донецк, Украина). Тема доклада: «Некоторые соображения по 
поводу цивилизационной природы Украины и её деструкции глобализацией».

Радченко Александр Витальевич, доктор наук по государственному 
управлению, профессор, профессор кафедры государственной службы, 
администрирования и управления Луганского национального университета 
имени Тараса Шевченко (г. Луганск, Украина). Тема доклада: «Противоречия 
взаимодействия гражданского общества с институциями публичной власти 
в Украине: концептуальный анализ».

Рудницкая Татьяна Николаевна, доктор социологических наук, профессор 
кафедры социологии, старший научный сотрудник. Межрегиональная Академия 
управления персоналом (г. Киев, Украина).Тема доклада: «Глобализация 
социокультурного потенциала Украины: проблемы и перспективы».

Акаёмова Анжела Валерьевна, кандидат исторических наук, доцент 
кафедры маркетинга, Киевский университет управления и предпринимательства 
(г. Киев, Украина). Тема доклада: «Современные технологии пропаганды в 
политической коммуникации накануне парламентских выборов 2012 года в 
Украине».

Андрущенко Максим Александрович, кандидат политических наук, 
независимый исследователь, Киевский национальный университет имени Тараса 
Шевченко (г. Киев, Украина). Тема доклада: «К вопросу о «неотурбулентности» 
в контексте мировой политической динамики».

Арабаджиев Дмитрий Юрьевич, кандидат политических наук, доцент кафедры 
социальной работы Запорожского национального технического университета 
(г. Запорожье, Украина). Тема доклада: «Методология и методика исследования 
общественного мониторинга».

Бандауд Браим, преподаватель группы «А» (переподготовки 
преподавательского состава для высших учебных заведений), Президент научного 
совета факультета права и общественных наук университета «XianAshourPaljfah» 
(Алжир). Тема доклада: «Защита прав и свобод в свете политических и 
социокультурных изменений в мире».

Бычков Николай Николаевич, кандидат философских наук, доцент кафедры 
философии и экономической теории, Винницкий торгово-экономический
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институт Киевского Национального торгово-экономического университета 
(г. Винница, Украина). Тема доклада: «Категориальный синтез современной 
социологической теории».

Бондарь Татьяна Ивановна, кандидат философских наук, доцент, доцент 
кафедры философии Киевского университета имени Бориса Гринченко 
(г. Киев, Украина). Тема доклада: «Роль философских наук в формировании 
мировоззрения современного человека».

Василевич Леонид Федорович, кандидат технических наук, доцент, доцент 
кафедры информатики и математических дисциплин, Киевский университет имени 
Бориса Гринченко (г. Киев, Украина). Тема доклада: «Нечёткая физическая 
экономика и её законы».

Волобуев Владислав Владиславович, кандидат философских наук, доцент, 
доцент кафедры философии и политологии, Днепропетровский государственный 
университет Внутренних дел (г. Днепропетровск, Украина). Тема доклада: «Пост
демократия в Европе: проблемы енегосударственного существования 
личности».

Димитров Владислав Сергеевич, кандидат философских наук, преподаватель 
кафедры политологии, социологии и социальной работы Национального 
технического университета Украины «Киевский политехнический институт» 
(г. Киев, Украина). Тема доклада: «Управление как наука и искусство».

Доний Наталия Евгеньевна, кандидат философских наук, доцент, докторант 
кафедры социальной философии и философии образования, Национальный 
педагогический университет имени М.П. Драгоманова (г. Киев, Украина). Тема 
доклада: «Украинская реальность: проблема "аппетита к жизни" в условиях 
распространения авитальных тенденций».

Заблоцкий Владимир Валентинович, кандидат политических наук, директор 
Института последипломного образования и дистанционного обучения Луганского 
национального университета имени Тараса Шевченко (г. Луганск, Украина). Тема 
доклада: «Влияние глобализации на процессы реформирования системы 
местного самоуправления в Украине».

Здоровенко Виктор Васильевич, кандидат философских наук, доцент, 
профессор кафедры философии имени профессора Валерия Григорьевича 
Скотного, Дрогобычский государственный педагогический университет имени 
Ивана Франко (г. Дрогобыч, Украина). Тема доклада: «Суть изменений социально
культурного бытия в ситуации постмодерна».

Илляхова Марина Владимировна, кандидат философских наук, доцент 
кафедры философии и образования взрослых. Государственное высшее учебное 
заведение «Университет менеджмента образования» НАПН Украины (г. Киев, 
Украина). Тема доклада: «Динамические признаки социальной реальности: 
синергетический аспект».

Коломиец Татьяна Владимировна, кандидат философских наук, доцент 
кафедры политологии, социологии и социальной работы, Национальный 
технический университет Украины «Киевский политехнический институт» (г. Киев, 
Украина). Тема доклада: «Гендерная асимметрия политического участия 
(украинский контекст)».

Кондратенко Олег Юрьевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры 
международной информации, Национальный авиационный университет (г. Киев, 
Украина). Тема доклада: «Неоевразийство в современной внешней политике 
России».

Лисовский Пётр Николаевич, заместитель заведующего кафедрой социологии, 
Институт социальных наук и самоуправления, Межрегиональная академия 
управления персоналом (г. Киев, Украина). Тема доклада: «Парадигмальная
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система ценностных ориентиров в формате духовного капитала как залог 
мудрого самосохранения».

Лысенко Алла Сергеевна, кандидат философских наук, старший преподаватель 
кафедры философии, Киевский университет имени Бориса Гринченко (г. Киев, 
Украина). Тема доклада: «Языковая культура как основа строительства 
гражданского общества».

Мегрелишвили Мария Алексеевна, кандидат философских наук, доцент, 
докторант, Институт высшего образования НАПН Украины (г. Киев, Украина). 
Тема доклада: «Факторы преодоления социальной деструктивности в 
современном украинском обществе».

Михайлич Александр Владимирович, кандидат социологических наук, 
заведующий научно-исследовательской лабораторией социологии, Киевский 
университет имени Бориса Гринченко (г. Киев, Украина). Тема доклада: «Украина 
в свете социологической концепции «общества риска»».

Молодое Олег Борисович, кандидат исторических наук, старший научный 
сотрудник, Институт социально-экономического развития территорий Российской 
академии наук (г. Вологда, Российская Федерация). Тема доклада: «Проблемы 
консолищдации общества на постсоветском пространстве».

Овсянкина Людмила Анатольевна, кандидат философских наук, доцент, 
доцент кафедры философии, Киевский университет имени Бориса Гринченко 
(г. Киев, Украина). Тема доклада: «Ценностные ориентации личности в 
условиях трансформации современного украинского общества».

Омельченко Юрий Васильевич, кандидат философских наук, доцент, 
доцент кафедры философии, Киевский университет имени Бориса Гринченко 
(г. Киев, Украина). Тема доклада: «Отсутствие моральных авторитетов для 
украинской нации как социально-философская проблема».

Остапчук Галина Александровна, кандидат философских наук, доцент 
кафедры философии Национального педагогического университета имени 
М.П. Драгоманова (г. Киев, Украина). Тема доклада: «Гражданское общество как 
критерий цивилизационного прогресса украинского государствотворения».

Пучков Александр Александрович, кандидат философских наук, 
доцент, начальник кафедры гуманитарных дисциплин Военного института 
телекоммуникаций и информатизации Национального технического университета 
Украины «Киевский политехнический институт» (г. Киев, Украина). Тема доклада: 
«Коммуникативный потенциал социальных преобразований».

Радей Андрей Сергеевич, кандидат философских наук, преподаватель 
кафедры политологии, социологии и социальной работы Национального 
технического университета Украины «Киевский политехнический институт» 
(г. Киев, Украина). Тема доклада: «Формирование бюрократического типа 
личности».

Семчук Надежда Ивановна, кандидат философских наук, доцент, доцент 
кафедры философии, Киевский университет имени Бориса Гринченко (г. Киев, 
Украина). Тема доклада: «Нравственный выбор как фундаментальная 
ценность гражданского общества».

Супруненко Анна Петровна, кандидат политехнических наук, доцент кафедры 
фундаментальных и социально-гуманитарных наук, Киевский университет 
новейших технологий (г. Киев, Украина). Тема доклада: «Альтерглобализм как 
корректор мировой глобализации».

Токарь Леонид Кириллович, кандидат исторических наук, заведующий отделом 
историко-правовых и теоретико-методологических проблем украиноведения. 
Национальный научно-исследовательский институт украиноведения и 
всемирной истории (г. Киев, Украина). Тема доклада: «Мировоззренческие и
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теоретико-методологические проблемы разработки и осуществления 
этнонациональной политики в Украине».

Толочко Денис Владимирович, кандидат исторических наук, научный 
сотрудник, Национальный научно-исследовательский институт украиноведения 
и всемирной истории (г. Киев, Украина). Тема доклада: «Этнонациональцый 
фактор государствотворения и построения гражданского общества».

Трахтенберг Анна Давыдовна, кандидат политических наук, старший научный 
сотрудник, Институт философии и права, Уральское отделение Российской 
Академии наук (г. Екатеринбург, Российская Федерация). Тема доклада: «Переход 
к электронному правительству: мегатенденция или мода?».

Чальцева Елена Михайловна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 
политологии, Донецкий национальный университет (г. Донецк, Украина). Тема 
доклада: «Роль политических протестов в публичном диалоге (украинский 
и российский опыт)».

Ясир Николай Дмитриевич, кандидат исторических наук, доцент,Запорожский 
национальный технический университет (г. Запорожье, Украина). Тема доклада: 
«Генезис гражданского общества в Украине: украинское философское 
измерение».

Зайченко Лилия Михайловна, старший преподаватель кафедры политических 
наук, Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова 
(г. Киев, Украина). Тема доклада: «Технократические аспекты моделей 
политического управления в независимой Украине».

Трачук Владимир Емельянович, старший преподаватель кафедры философии 
и политологии, Национальный университет государственной налоговой службы 
Украины (г. Ирпень, Украина). Тема доклада: «Конфликт интересов и новые 
вызовы украинской государственности».

Астряб Наталия Борисовна, преподаватель кафедры философии, Киевский 
университет имени Бориса Гринченко (г. Киев, Украина). Тема доклада: 
«Особенности фейковых процессов в украинском общественно-политическом 
пространстве».

Компаниец Людмила Георгиевна, преподаватель кафедры деловой 
коммуникации, Запорожский национальный университет (г. Запорожье, Украина). 
Тема доклада: «Специфика социально-философского анализа менеджерских 
решений человека».

Ясир Максим Николаевич, ассистент кафедры политологии и права, 
Запорожский национальный университет (г. Запорожье, Украина). Тема доклада: 
«Проблема самоактуализации личности в политической жизни современного 
общества».

Абдурахманова Мира Жуматьевна, аспирант, Национальный университет 
биоресурсов и природопользования Украины (г. Киев, Украина). Тема доклада: 
«Генезис нации в западной и восточной традиции».

Авдеенков Андрей Николаевич, аспирант философского факультета, 
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (г. Москва, 
Российская Федерация). Тема доклада: «Транснациональная демократия и 
космополитическое гражданство: неолиберальный дискурс и его критики».

Бабка Владимир Леонидович, аспирант историко-юридического факультета, 
Нежинский государственный университет имени Николая Гоголя (г. Нежин, 
Украина). Тема доклада: «Политическое влияние как форма социального 
взаимодействия».

Волгов Николай Александрович, аспирант отдела этнополитологии, 
Институт политических и этнонациональных исследований имени И.Ф. Кураса 
НАН Украины (г. Киев, Украина). Тема доклада: «Многоуровневые политические
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партии и тренд децентрализации: теоретический аспект в современном 
англоязычном научном дискурсе».

Гаврилюк Дмитрий Юрьевич, аспирант Института политологии и права. 
Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова (г. Киев, 
Украина). Тема доклада: «Дискуссионныйхарактер абсентеизма как феномена 
политической культуры граждан».

Гончар Дарья Андреевна, аспирант кафедры философии, Национальный 
технический университет Украины «Киевский политехнический институт» (г. Киев, 
Уішаина). Тема доклада: «Философская рефлексия проблемы гуманизации 
образования в XXI столетии».

Горбенко Наталия Валерьевна, аспирант, заведующая Научно-методическим 
центром информационно-рекламной и профориентационной деятельности. 
Киевский университет имени Бориса Гринченко (г. Киев, Украина). Тема доклада: 
«Социально-философское содержание понятия «корпоративная культура 
университета»».

Забара Владислав Владимирович, соискатель кафедры всемирной истории и 
международных отношений, исторический факультет. Запорожский национальный 
университет (г. Запорожье, Украина). Тема доклада: «Босния и Герцеговина: 
«международный протекторат» или «условно-суверенная страна»?».

Жмудский Руслан Сергеевич, аспирант Национальной академии 
государственного управления при Президенте Украины (г. Киев, Украина). Тема 
доклада: «Отношение государственных служащих к проблеме политической 
ответственности».

Кавунник Валентин Леонидович, аспирант Института украинской 
археографии и источниковедения имени М. Грушевского НАН Украины (г. Киев, 
Украина). Тема доклада: «Задачиукраинской интеллигенции в формировании 
государственнического мировоззрения на примере Украинской Народной 
Республики 1917-1921 годов».

Корниенко Наталья Васильевна, аспирант Государственного учреждения 
«Институт всемирной истории НАН Украины» (г. Киев, Украина). Тема доклада: 
«Эволюция украинских парламентских выборов 2000-х гг. глазами 
американского истеблишмента».

Колчинский Дмитрий Владимирович, аспирант кафедры философии, 
Киевский университет имени Бориса Гринченко (г. Киев, Украина). Тема доклада: 
«Место и роль масс-медиа в условиях глобализации».

Кузьменко Ольга Николаевна, аспирант кафедры философии. Киевский 
университет имени Бориса Гринченко (г. Киев, Украина). Тема доклада: 
«Трансформация идеи Университета в контексте генезиса информационного 
общества».

Лебедева Екатерина Донтесовна, аспирант Киевского национального 
университета культуры и искусств (г. Киев, Украина). Тема доклада: «Модерные 
концепты дизайна политической рекламы в контексте государственной 
культурной политики».

Радченко Оксана Александровна, аспирант кафедры политологии и 
философии, Харьковский региональный институт государственного управления 
Национальной академии государственного управления при Президенте Украины 
(г. Харьков, Украина). Тема доклада: «Кризис легитимности партийно
политической системы современной Украины».

Сердюк Екатерина Александровна, аспирант Института философии имени Г. 
С. Сковороды НАН Украины (г. Киев, Украина). Тема доклада: «Межкультурная 
коммуникация как фактор стабильности международного взаимодействия».

Скворцов Михаил Алексеевич, аспирант кафедры философии языка 
и коммуникаций философского факультета, Московский государственный
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университет имени М. В. Ломоносова (г. Москва, Российская Федерация). Тема 
доклада: «Постмарксизм и неолиберализм в контексте теории политической 
коммуникации». ,

Стельмах Виктория Александровна, аспирант Государственного учреждения 
«Институт всемирной истории НАН Украины» (г. Киев, Украина). Тема доклада: 
«Европейская социализация молодёжи стран Вышеградской группы».

Цыбенко Лариса Борисовна, старший преподаватель кафедры 
государственного управления и управления образованием, аспирант кафедры 
философии, Киевский университет имени Бориса Гринченко (г. Киев, Украина). 
Тема доклада: «Общество в обществе: консенсус или их противодействие в 
Украине?».

Чорный Олег Витальевич, аспирант кафедры социальной философии и 
философии образования, Национальный педагогический университет имени 
М.П. Драгоманова (г. Киев, Украина). Тема доклада: «Современное высшее 
образование и его роль в развитии Украины и мира».

Шимкевич Екатерина Александровна, аспирант, старший лаборант 
кафедры всемирной истории и международных отношений исторического 
факультета. Запорожский национальный университет (г. Запорожье, Украина). 
Тема доклада: «Работа с «прошлым»: опыт урегулирования противоречий в 
постконфликтных обществах на примере бывшей Югославии».

Чугуєва Елена Александровна, магистр политических наук, Черноморский 
государственный университет имени Петра Могилы (г. Николаев, Украина). Тема 
доклада: «Политический протест в андеграундной музыкальной культуре 
времён «перестройки»: основные формы выражения и трансформация в 
современных реалиях».

Бондарь Евгений Нестерович, магистрант философского факультета 
Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, отделение 
политологии (г. Киев, Украина). Тема доклада: «Феномен политического 
лидерства в политическом процессе современной Украины».

Безпрозванна Татьяна Андреевна, студентка Киевского университета имени 
Бориса Гринченко (г. Киев, Украина). Тема доклада: «Генезис гражданского 
общества в Украине: проблемы и перспективы».

Бушанская Вера Николаевна, студентка Киевского национального 
университета имени Тараса Шевченко (г. Киев, Украина). Тема доклада: 
«Особенности развития гражданского общества в условиях "изученной 
беспомощности "»».

Костю к Дмитрий Сергеевич, студент исторического факультета Киевского 
национального университета имени Тараса Шевченко (г. Киев, Украина). Тема 
доклада: «Место национальной идеи в программных документах современных 
украинских политических партий».

Курбонова Наргиза Фахриддиновна, студентка Киевского университета 
имени Бориса Гринченко (г. Киев, Украина). Тема доклада: «Противоречивость 
процесса глобализации в Центральной Азии».

Танцюра Константин Геннадьевич, студент Института филологии, Киевский 
национальный университет имени Тараса Шевченко (г. Киев, Украина). Тема 
доклада: «Человек в работах Г. С. Сковороды».

Танцюра Алексей Геннадьевич, студент философского факультета, Киевский 
национальный университет имени Тараса Шевченко (г. Киев, Украина). Тема 
доклада: «Христианская концепция общества».
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Секция № 2. 
Социокультурные трансформации в Украине 

и мире (к 1025-летию крещения Руси)
Научный руководитель: Киридон Алла Николаевна, доктор исторических 

наук, профессор, заведующая отделом исследования теоретических и прикладных 
проблем националньой памяти Украинского института национальной памяти 
(г. Киев,Украина)..

Секретарь: Волянюк Ольга Ярославовна, кандидат политических наук, 
научный сотрудникУкраинского института национальной памяти (г. Киев,Украина).

Доклады:
Буряк Лариса Ивановна, доктор исторических наук, заведующая отделом 

исследования влияний на национальную память социальных и духовно-культурных 
факторов Украинского института национальной памяти (г. Киев, Украина). Тема 
доклада: «Фотонаследие Стефана Таранущенко в пространстве памяти 
современной Украины: культурное и антропологическое измерение».

Ковальчук Наталия Дмитриевна, доктор философских наук, профессор 
кафедры философии, Киевский университет имени Бориса Гринченко (г. Киев, 
Украина). Тема доклада: «Киев в контексте архетипов украинской культуры».

Киридон Алла Николаевна, доктор исторических наук, профессор, заведующая 
отделом исследования теоретических и практических проолем национальной 
памяти Украинского института национальной памяти (г. Киев, Украина). Тема 
доклада: «Память как путешествие в прошлое (теоретический дискурс)».

Ковтунович Татьяна Васильевна, помощник директора Украинского института 
национальной памяти (г. Киев, Украина). Тема доклада: «Национальная память 
как фактор формирования национального самосознания».

Козлов Михаил Николаевич, доктор исторических наук, доцент кафедры 
гуманитарны^ социальных, профсоюзных и естественнонаучных дисциплин. Институт 
Экономики и права (филиал) Академии труда и социальных отношений в городе 
Севастополе (г. Севастополь, Украина). Тема доклада: «Илья Муромец и Идолище 
поганое (из истории противостояния поздних язычников и киевских князей 
в конце XII ст.)».

Сиддик Атик Рахман, доктор, директор (в отставке), Культурное наследие 
исламских памятников. Археологическое управление Индии, Министерство 
культуры (г. Нью-Дели, Индия). Тема доклада: «Значение Бахчисарайского 
дворца, построенного в период Крымского ханства в Украине: памятник, 
имеющий универсальную ценность».

Троян Сергей Станиславович, доктор исторических наук, профессор, 
заведующий кафедрой внешней политики и дипломатиии, Дипломатическая 
академия Украины при МИД Украины (г. Киев, Украина). Тема доклада: «Город в 
пространстве памяти: общая или разделённая память (пример Черновцов)».

Антонюк Ярослав Николаевич, кандидат исторических наук, научный 
сотрудник отдела исследований исторических трагедий народов Украины 
Украинского института национальной памяти (г. Киев, Украина). Тема доклада: 
«Волынская трагедия в польской и украинской национальной памяти: 
сравнительный анализ».

Балинченко Светлана Петровна, кандидат философских наук, доцент, доцент 
кафедры философии и политологии, Горловский институт иностранных языков 
Донбасского государственного педагогическогоуниверситета (г. Горловка,Украина). 
Тема доклада: «Влияние мифологем на формирование социокультурного 
пространства: идентичность современного Subiectumneglegens».

Барышкова Надежда Геннадьевна, кандидат философских наук, доцент 
кафедры социально-гуманитарных дисциплин, Саратовский институт (филиал)
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Российского государственного торгово-экономического университета (г. Саратов, 
Российская Федерация). Тема доклада: «Святое и священное в постсоветской 
культуре как выражение соцокультурной экстремальности».

Березовский Олег Николаевич, кандидат исторических наук, старший 
научный сотрудник отдела исследований влияний государствотворческих и 
цивилизационных процессов на формирование национальной памяти Украинского 
института национальной памяти (г. Киев, Украина). Тема доклада: «Разрушение 
культовых сооружений Лысянщины (1940-1960 гг.)»

Булгакова Оксана Владимировна, младший научный сотрудник отдела 
истории Украины второй половины XX ст.. Институт истории Украины НАН 
Украины (г. Киев, Украина). Тема доклада: «Общественные настроения научной 
интеллигенции Украины в послевоенное время (вторая половина 1940-х -  
начало 1950-х гг.)».

Бутко Сергей Владимирович, научный сотрудник отдела исследований 
исторических трагедий народов Украины Украинского института национальной 
памяти (г. Киев, Украина). Тема доклада: «Социокультурные изменения в 
украинском селе после Второй мировой войны (на примере Черниговщины)».

Вакулова Татьяна Владимировна, кандидат политических наук, доцент 
кафедры истории и социально-гуманитарных наук, Севастопольский 
городской гуманитарный университет (г. Севастополь, Украина). Тема доклада: 
«Историческая память и цивилизационная идентичность украинцев».

Ведмидь Людмила Анатольевна, кандидат исторических наук, старший 
научный сотрудник отдела исследований влияний на национальную память 
социальных и духовно-культурных факторов Украинского института национальной 
памяти (г. Киев, Украина). Тема доклада: «Личность Василя Стуса: 
комеморативные практики».

Волянюк Ольга Ярославовна, кандидат политических наук, научный сотрудник 
отдела исследований теоретических и прикладных проблем национальной 
памяти Украинского института национальной памяти (г. Киев, Украина). Тема 
доклада: «Пространство забытья: политические критерии и теоретико
методологические замечания».

Горобец Сергей Михайлович, кандидат исторических наук, научный сотрудник 
отдела исследований международных, этнонациональных и региональных

?>акторов национальной памяти Украинского института национальной памяти 
г. Киев, Украина). Тема доклада: «Духовенство Черниговской епархии XVII- 
XVIII ст .: численность, образование, возраст».

Громакова Наталья Юрьевна, кандидат исторических наук, доцент, 
Национальный университет Государственной налоговой службы Украины 
(г. Ирпень, Украина). Тема доклада: «Социокультурное пространство как 
фактор трансформации идентичности».

Губский Сергей Иванович, научный сотрудник отдела историко-правовых и 
теоретико-методологических проблем украиноведения.. Национальный научно- 
исследовательский институт украиноведения и всемирной истории (г. Киев, 
Украина). Тема доклада: «Значение опыта украинского государствотворения 
(1917-1920 гг.) в возрождении национальной памяти народа на современном 
этапе».

Гурская Людмила Ивановна, кандидат философских наук, доцент кафедры 
философии и политологии, Национальный университет государственной налоговой 
службы Украины (г. Ирпень, Украина). Тема доклада: «Проблемы национальной 
самоидентификации в условиях религиозного плюрализма в Украине».

Иваненко Анатолий Александрович, кандидат исторических наук, доцент, 
научный сотрудник отдела исследований международных, этнонациональных 
и региональных факторов национальной памяти Украинского института
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национальной памяти (г. Киев,Украина). Тема доклада: «Конфессионныйфактор 
зтнонациональной идентичности».

Калинич Анна Юрьевна, кандидат исторических наук, научный сотрудник 
отдела исследований международных, этнонациональных и региональных 
факторов национальной памяти Украинского института национальной 
памяти (г. Киев, Украина). Тема доклада: «Духовенство в социокультурном 
пространстве Киева (конец XIX -  нач. XX ст .): переход о т  сословия к 
профессиональной группе».

Калюжный Виктор Степанович, кандидат философских наук, профессор, 
заведующий кафедрой философии и политологии, Запорожская государственная 
инженерная академия (г. Запорожье, Украина). Тема доклада: «Толерантность 
как философская проблема».

Киридон Пётр Васильевич, кандидат исторических наук, докторант кафедры 
украинской истории и этнополитики, Киевский национальный университет имени 
Тараса Шевченко (г. Киев, Украина). Тема доклада: «Человек и государство: 
модель номенклатурно-бюрократического управления в УССР послевоенного 
времени».

Короленко Богдан Анатольевич, кандидат исторических наук, старший 
научный сотрудник отдела исследований влияний на национальную память 
социальных и духовно-культурных факторов Украинского института национальной 
памяти (г. Киев, Украина). Тема доклада: «Образ Тараса Шевченко в современном 
украинском общественно-политическом дискурсе».

Король Наталья Мирославовна, кандидат исторических наук, доцент 
кафедры теории и истории культуры философского факультета, Львовский 
национальный университет имени Ивана Франко (г. Львов, Украина). Тема доклада: 
«Проблема трансформации религиозной идентичности в социокультурном 
пространстве Галичини XVII ст.» .

Куприй Татьяна Георгиевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 
философии, Киевский университет имени Бориса Гринченко (г. Киев, Украина). 
Тема доклада: «Профилактика безработицы среди молодёжи: стратегия 
государственной политики».

Мальшина Екатерина Владимировна, кандидат исторических наук, доцент, 
докторант Института украинской археографии и источниковедения имени М. 
С. Грушевского НАН Украины (г. Киев, Украина). Тема доклада: «Словенская 
национальная идея и христианский социализм в Первой Югославии (1918- 
1941 гг.)».

Макарчук Сергей Сергеевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры 
социально-гуманитарных дисциплин, Николаевский филиал Киевского 
национального университета культуры и искусств (г. Николаев, Украина). Тема 
доклада: «Коллаборационизм в годы Второй мировой войны и Большой 
террор 1937-1938 гг.: причинно-следственные связи».

Маслак Владимир Иванович, кандидат исторических наук, доцент кафедры 
украиноведения, Кременчугский национальный университет имени Михаила 
Остроградского (г. Кременчуг, Украина). Тема доклада: «Влияние образа 
раннемодерной Украины в русской и польской историографии начала XXI 
ст . на формирование исторической памяти в современном украинском 
обществе».

Наумова Ирина Борисовна, младший научный сотрудник отдела исследований 
исторических трагедий народов Украины Украинского института национальной 
памяти (г. Киев, Украина). Тема доклада: «Голод 1932-1933 гг. в национальной 
памяти: отечественный историографический дискурс».

Огиенко Виталий Иванович, кандидат исторических наук, старший 
научный сотрудник отдела исследований теоретических и прикладных проблем
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национальной памяти Украинского института нациоанльной памяти (г. Киев, 
Украина). Тема доклада: «Концептуализация «образа» в исследованиях 
исторической травмы».

Омельченко Олег Владимирович, кандидат исторических наук, доцент, 
заместитель директора Украинского института национальной памяти (г. Киев, 
Украина). Тема доклада: «Преодоление этнокультурных разногласии между 
восточно- и западноукраинскими идентичностями».

Орлов Андрей Владимирович, кандидат философских наук, доцент 
кафедры социологии, страший научный сотрудник лаборатории социологических 
исследований, Мелитопольский государственный педагогический университет 
имени Богдана Хмельницкого (г. Мелитополь, Украина). Тема доклада: «Практики 
социокультурного взаимодействия в многонациональной городской среде: 
социологическое измерение».

Остапенко Марина Анатольевна, кандидат политических наук, профессор 
кафедры политических наук, Национальный педагогический университет 
имени М.П. Драгоманова (г. Киев, Украина). Тема доклада: «Политическая 
идентичность в условиях политического плюрализма: множественный 
характер и механизмы формирования».

Панасюк Леонид Валерьевич, кандидат исторических наук, доцент, доцент 
кафедры философии, Киевский университет имени Бориса Гринченко (г. Киев, 
Украина). Тема доклада: «Этноконфессионное противостояние в контексте 
формирования массового билингвизма на Украине».

Пилявец Ростислав Иванович, кандидат исторических наук, доцент, ведущий 
научный сотрудник отдела исследований исторических трагедий народов Украины 
Украинского института национальной памяти (г. Киев, Украина). Тема доклада: 
«Историческая память украинского общества о Второй мировой войне как 
научная и социально-политическая проблема».

Привалко Татьяна Викторовна, кандидат исторических наук, младший 
научный сотрудник отдела исследований влияний на национальную память 
социальных и духовно-культурных факторов Украинского института национальной 
памяти (г. Киев, Украина). Тема доклада: «Религиозная идентичность в 
социокультурном пространстве Киева второй половины XIX ст . (по 
материалам газеты «Киевлянин»)».

Кондратюк Юлия Сергеевна, кандидат исторических наук, доцент, 
заместитель заведующего кафедрой гуманитарных наук Житомирского 
государственного технологического университета (г. Житомир, Украина). Тема 
доклада: «Деятельность Святейшего Синода в вопросах регламентации 
церковнопарафиального деловодства конца XVIII -  начала XX ст.» .

Применко Олеся Богдановна, кандидат философских наук, доцент кафедры 
философии, Межрегиональная академия управления персоналом (г. Киев, 
Украина). Тема доклада: «Модели идентичности в современном научном 
дискурсе в Украине».

Сагуйченко Валентина Владимировна, кандидат философских наук, доцент 
кафедры философии образования, Днепропетровский областной институт 
последипломного педагогического образования (г. Днепропетровск, Украина). 
Тема доклада: «Социокультурные контексты  современного воспитания».

Спудка Ирина Николаевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 
украиноведения, Запорожский национальный технический университет 
(г. Запорожье, Украина). Тема доклада: «Немецкая оккупационная политика в 
социокультурной сфере на территории Запорожской области».

Стоян Дарья Владиславовна, кандидат философских наук, старший 
преподаватель кафедры общественных и гуманитарных наук, Государственный 
экономико-технологический университет транспорта (г. Киев, Украина). Тема
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доклада: «Пацифизм как основная черта украинской ментальности (по Ю. 
Вассияну)».

Толстокорова Алиса Валерьевна, кандидат филологических наук, доцент, 
научный эксперт ISE0 (г. Киев, Украина). Тема доклада: «Трансформация 
родительских ролевых моделей в семьях украинских женщин-мигранток».

Тищенко Андрей Александрович, младший научный сотрудник отдела 
исследований влияний государствотворческих и цивилизационных процессов 
на формирование национальной памяти Украинского института национальной 
памяти (г. Киев, Украина). Тема доклада: «Состояние культовых сооружений в 
Каменец-Подольском (1940-1960 гг.)».

Турчина Людмила Валерьевна, кандидат исторических наук, доцент, 
Запорожский национальный технический университет (г. Запорожье, Украина). 
Тема доклада: «Украинская самоидентичность под запретом: пример 
Расстрелянного Возрождения».

Штоквиш Александр Анатольевич, кандидат философских наук, старший 
научный сотрудник отдела исследований исторических трагедий народов Украины 
Украинского института национальной памяти (г. Киев, Украина). Тема доклада: 
«Этническая обида как компонент общественной памяти».

Цымбал Ирина Владимировна, научный сотрудник отдела исследований 
влияний государствотворческих и цивилизационных процессов на формирование 
национальной памяти Украинского института национальной памяти (г. Киев, 
Украина). Тема доклада: «Модели религиозной идентичности в современной 
Украине».

Ченбай Инна Владимировна, кандидат педагогических наук, старший 
преподаватель кафедры социальной работы и социальной педагогики, Черкасский 
национальный университет имени Богдана Хмельницкого (г. Черкассы, Украина). 
Тема доклада: «Государственная политика в сфере защиты детей-сирот и 
детей, лишённых родительской опеки (XX -XXI ст.)» .

Яременко Виктория Николаевна, кандидат исторических наук, старший 
научный сотрудник отдела исследований исторических трагедий народов Украины 
Украинского института национальной памяти (г. Киев, Украина). Тема доклада: 
«Образ Второй мировой войны в коллективной и индивидуальной памяти: 
взаимовлияние».

Богород Анатолий Владимирович, старший преподаватель кафедры 
философии, Киевский университет имени Бориса Гринченко (г. Киев, Украина). 
Тема доклада: «Специфика трансформации традиционной танцевальной 
деятельности украинцев в эпоху глобализации».

Здоровенко Лилия Викторовна, преподаватель кафедры философии имени 
профессора Валерия Григорьевича Скотного, Дрогобычский государственный 
педагогический университет имени Ивана Франко (г. Дрогобыч, Украина). 
Тема доклада: «Особенности обрядово-религиозного общения в контексте 
духовной деятельности».

Мартиросян Елена Ивановна, преподаватель кафедры философии, 
Киевский университет имени Бориса Гринченко (г. Киев, Украина). Тема 
доклада: «"Философия жизни" как историческое измерение современности: 
социокультурный и образовательный аспекты».

Троян Виктор Сергеевич, преподаватель кафедры политических наук, 
Ровенский государственный гуманитарный университет (г. Ровно, Украина). Тема 
доклада: «Системная эволюция политической идентичности в Украине: 
региональное измерение».

Шаповалова Елена Анатольевна, преподаватель кафедры философии, 
руководитель Студенческой социальной службы, Национальный технический 
университет Украины «Киевский политехнический институт» (г. Киев, Украина).
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Тема доклада: «Социально-философские измерения проектирования как 
интегральной технологии обучения и воспитания».

Хлебникова Алёна Андреевна, ассистент кафедры иностранных языков, 
Запорожская государственная инженерная академия (г. Запорожье, Украина) Лема 
доклада: «Формирование концепции геокультуры в условиях глобализации».

Венгринюк Лидия Ярославовна, аспирант кафедры политологии. 
Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника 
(г. Ивано-Франковск, Украина). Тема доклада: «Общественные организации 
в сфере политики памяти: региональный уровень (на примере Львовской, 
Тернопольской и Ивано-Франковской областей)».

Кобрин Михаил Степанович, аспирант кафедры теории и истории культуры, 
Львовский национальный университет имени Ивана Франко (г. Львов, Украина). 
Тема доклада: «Влияние решений II Ватиканского собора на экуменическую 
позицию Украинской греко-католической церкви в современной Украине».

Некрасова Валерия Валерьевна, аспирант Государственного учреждения 
«Институт всемирной истории НАН Украины» (г. Киев, Украина). Тема доклада: 
«Понятие "холодная война" в учебниках по истории: наследие прошлого в 
современном образовании».

Сеник Руслан Николаевич, соискатель Института высшего образования 
Национальной академии педагогических наук Украины (г. Киев, Украина). Тема 
доклада: «Язык как средство бытия и форма культуротворчества».

Федорив Кристина Ивановна, аспирант первого года обучения, Прикарпатский 
национальный университет имени Василия Стефаника (г. Ивано-Франковск, 
Украина). Тема доклада: «Определение понятия «политики памяти» в 
современной политической науке».

Хамидова Надежда Михайловна, заместитель директора Высшего 
профессионального училища № 7 г. Калуша (г. Калуш, Украина). Тема доклада: 
«Культурно-исторический характер профессионального образования в 
контексте ценностных ориентаций современного украинского общества».

Сигодзинская Анастасия Владимировна, магистр. Мелитопольский 
государственный педагогический университет имени Богдана Хмельницкого 
(г. Мелитополь, Украина). Тема доклада: «Социокультурные особенности 
этнических гендерных стереотипов на примере ромского этноса».

Уваркина Кира Николаевна, студентка Национального педагогического 
университета имени М.П. Драгоманова (г. Киев, Украина). Тема доклада: 
«Социокультурное развитие образования».

Щербаков Максим Яковлевич, студент исторического факультета, Киевский 
национальный университет имени Тараса Шевченко (г. Киев, Украина). Тема 
доклада: «Трансформация украинской национальной идентичнсоти в 
условиях европейской интеграции».

Секция № 3. 
Организационно-правовые принципы и стратегическое 

планирование политики национальной безопасности 
в условиях современных трансформационных процессов

Научный руководитель: Ситник Григорий Петрович, доктор наук по 
государственному управлению, профессор, заведующий кафедрой национальной 
безопасности Национальной академии государственного управления при 
Президенте Украины, заслуженный деятель науки и техники Украины (г. Киев, 
Украина)..
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Секретарь: Марутян Рена Рубеновна, кандидат исторических наук, доцент 
(г. Киев, Украйна).

Доклады:
Барышков Владимир Петрович, доктор философских наук, профессор, 

заведующий кафедрой социально-гуманитарных дисциплин, Институт 
дополнительного профессионального образования Саратовского государственного 
университета имени Н. Г. Чернышевского (г. Саратов, Российская Федерация). 
Тема доклада: «Личный уровень национальной безопасности: реляционный 
аспект».

Веденеев Дмитрий Валерьевич, доктор исторических наук, профессор, 
заместитель директора по научным вопросам Украинского института национальной 
памяти (г. Киев, Украина). Тема доклада: «Историко-гуманитарные аспекты 
национальной безопасности».

Джевицки Артур, доктор, доцент, Институт Международных исследований, 
Вроцлавский университет (г. Вроцлав, Польша). Тема доклада: «Эволюция 
стратегии безопасности Республики Польши в новых геостратегических 
условиях 1992-2013 гг.».

Дзьобань Александр Петрович, доктор философских наук, профессор, 
профессор кафедры философии Национального университета «Юридическая 
академия Украины имени Ярослава Мудрого» (г. Харьков, Украина). Тема доклада: 
« Системно-организационные принципы понимания безопасности личности и 
общества».

Мандрагеля Владимир Андреевич, доктор философских наук, профессор, 
профессор кафедры национальной безопасности Национальной академии 
государственного управления при Президенте Украины (г. Киев, Украина). Тема 
доклада: «Состояние и персективы подготовки специалистов в сфере 
национальной безопасности в контексте гуманизации образования».

Цюрупа Михаил Владимирович, доктор философских наук, профессор, 
профессор кафедры Национального университета Обороны Украины имени Ивана 
Черняховского (г. Киев, Украина). Тема доклада: «Модерная военная политика в 
системе национальной безопасности Украины».

Бессонова Марина Николаевна, кандидат исторических наук, доцент, старший 
научный сотрудник, Институт всемирной истории НАН Украины (г. Киев, Украина). 
Тема доклада: «Стратегии национальной безопасности США постбиполярной 
эпохи: главные региональные измерения угроз американским интересам».

Васильчук Евгений Олегович, кандидат политических наук, преподаватель 
общественных дисциплин, Черкасский государственный бизнес-колледж 
(г. Черкассы, Украина). Тема доклада: «Политический радикализм и экстремизм 
как комплекс угроз и вызовов национальной безопасности Украины».

Гордиенко Михаил Григорьевич, кандидат политических наук, доцент 
кафедры философии и политологии, Национальный университет государственной 
налоговой службы Украины (г. Ирпень, Украина). Тема доклада: «Украинофобия 
как вызов аутентичным традициям».

Дацюк Андрей Васильевич, кандидат политических наук, доцент кафедры 
национальной безопасности, Национальная академия государственного 
управления при Президенте Украины (г. Киев, Украина). Тема доклада: «Внешняя 
политика безопасности Украины: дилемма выбора между Востоком и 
Западом».

Добридень Оксана Владимировна, кандидат философских наук, доцент, 
заведующая кафедрой гуманитарных наук Днепропетровской медицинской 
академии МОЗ Украины» (г. Днепропетровск, Украина). Тема доклада: 
«Инварианты прогнозирования потребительской безопасности в Украине: 
философские и правовые аспекты».
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Дудник Александр Яковлевич, кандидат исторических наук, старший научный 
сотрудник, Национальная библиотека Украины имени В. И. Вернадского, Фонд 
Президентов Украины (г. Киев, Украина). Тема доклада: «Евразийский союз: для 
кого реальная необходимость, а кому реальная угроза?»

Марутян Рена Рубеновна, кандидат исторических наук, доцент, доцент 
кафедры национальной безопасности, Национальная академия государственного 
управления при Президенте Украины (г. Киев, Украина). Тема доклада: 
«Безопасность как ценность и потребность».

Марченко Юрий Васильевич, кандидат политических наук, докторант, 
Национальный институт стратегических исследований (г. Киев, Украина). Тема 
доклада: «Критерии оценки эффективности отечественной системы 
обеспечения безопасности предпринимательства».

Тебряев Александр Александрович, кандидат юридических наук, доцент, 
заведующий кафедрой гражданскогои международного права,Санкт-Петербургский 
государственный политехнический университет (г. Санкт-Петербург, Российская 
Федерация). Тема доклада: «Возможность реализации субъективных прав 
граждан как составляющая национальной безопасности».

Шевченко Николай Николаевич, кандидат философских наук, доцент, 
доцент кафедры национальной безопасности. Национальная академия 
государственного управления при Президенте Украины (г. Киев, Украина). Тема 
доклада: «Стратегическое планирование устойчивого развития и политики 
национальной безопасности: опыт США».

Шипилова Лариса Николаевна, кандидат политических наук, доцент 
кафедры национальной безопасности, Национальная академия государственного 
управления при Президенте Украины (г. Киев, Украина). Тема доклада: «Роль и 
место Украины в международной безопасной среде».

Колесниченко Ольга Юрьевна, кандидат наук (PhD), независимый журналист 
(г. Москва, Российская Федерация). Тема доклада: «Новые тенденции в 
глобальном партнёрстве в сфере безопасности».

Снеткова Наталья Михайловна, ведущий программист Института 
гуманитарного образования, Санкт-Петербургский политехнический университет 
(г. Санкт-Петербург, Российская Федерация). Тема доклада: «Проблемы борьбы с 
информационным терроризмом».

Кравчук Ольга Юрьевна, преподаватель кафедры социально-гуманитарных 
дисциплин, аспирант Черноморского государственного университета имени Петра 
Могилы (г. Николаев, Украина). Тема доклада: «Политическая безопасность 
Украины: региональный аспект».

Антонюк Виктор Васильевич, аспирант Национальной академии
государственного управления при Президенте Украины (г. Киев, Украина). Тема 
доклада: «Организационно-правовые принципы политики информационной 
безопасности Украины в современных условиях».

Ганяк Владимир Иосифович, аспирант Национальной академии
государственного управления при Президенте Украины (г. Киев, Украина). Тема 
доклада: «Пути противодействия формированию религиозной нетерпимости 
вследствие манипулирования национальной памятью украинского народа».

Ермолаев Дмитрий Иванович, аспирант Национальной академии
государственного управления при Президенте Украины (г. Киев, Украина). Тема 
доклада: «Реформирование разведывательных, контрразведывательных и 
специальных служб после окончания холодной войны: мировой опыт».

Ерохина Татьяна Владимировна, аспирант кафедры общественно- 
политических наук, глобалистики и социальных коммуникаций, Открытый 
международный университет развития человека «Украина» (г. Запорожье,
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Украина). Тема доклада: «Использование PR-технологий в процессе медиа- 
террористической деятельности».

Логвиненко Ольга Николаевна, аспирант Государственного учреждения 
«Институт всемирной истории НАН Украины» (г. Киев, Украина). Тема доклада: 
«Вызовы и перспективы Черноморского региона в контексте Европейской 
политики безопасности».

Маслова Ирина Александровна, соискатель Института политических и 
этнонациональных исследований имени И. Ф. Кураса НАН Украины (г. Киев, 
Украина). Тема доклада: «Государственная политика в сфере формирования 
международного имиджа Украины».

Матвеенко Александр Васильевич, аспирант кафедры национальной 
безопасности, Национальная академия государственного управления при
Президенте Украины (г. Киев, Украина). Тема доклада: «Контроль над 
вооружением как один из приоритетов государственной политики в 
контексте стратегии национальной».

Павлюк Екатерина Степановна, аспирант кафедры национальной 
безопасности, Национальная академия государственного управления при
Президенте Украины (г. Киев, Украина). Тема доклада: «Нормативно-правовое 
обеспечение взаимодействия органов государственной власти и институтов  
гражданского общества в сфере обеспечения национальной безопасности 
Украины».

Пелих Анатолий Александрович, аспирант кафедры национальной
безопасности, Национальная академия государственного управления при
Президенте Украины (г. Киев, Украина). Тема доклада: «Нормативно
концептуальная база перспективного строительства вооружённых сил 
США».

Плахотный Михаил Петрович,аспирант кафедры национальной безопасности, 
Национальная академия государственного управления при Президенте Украины 
(г. Киев, Украина). Тема доклада: «Актуальные проблемы государственной 
политики в системе обеспечения пограничной безопасности Украины».

Протасенко Константин Александрович, соискатель кафедры кафедры 
национальной безопасности, Национальнаяакадемиягосударственногоуправления 
при Президенте Украины (г. Киев, Украина). Тема доклада: «Полномочия органов 
воинского командования при введении режима чрезвычайного положения».

Соломко Святослав Васильевич, аспирант кафедры национальной 
безопасности, Национальная академия государственного управления при 
Президенте Украины (г. Киев, Украина). Тема доклада: «Иностранный опыт 
государственного регулирования зтноконфессионных процессов в контексте 
обеспечения национальной безопасности».

Усенко Елена Ивановна, аспирант кафедры общественно-политических наук, 
глобалистики и социальных коммуникаций, Открытый международный университет 
развития человека «Украина» (г. Киев, Украина). Тема доклада: «Парадигмы 
исследования общественно-полтических движений в условиях глобальных 
политических процессов».

Весельская Людмила Антоновна, магистр государственного управления, 
Министерство финансов Украины (г. Киев, Украина). Тема доклада: «Социальная 
безопасность: совершенствование государственного регулирования».

Фесянов Пётр Алексеевич, главный специалист Святошинской РГА в городе 
Киеве, магистр государственного управления (г. Киев, Украина). Тема доклада: 
«Механизм мониторинга институционального обеспечения экологической 
безопасности».

Марутян Кристина Кареновна, студентка, Киевский университет права НАН 
Украины (г. Киев, Украина). Тема доклада: «Правовая культура и правовое
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сознание граждан Украины в сфере обеспечения интеллектуальной 
безопасности».

Филонов Антон Валерьевич, студент. Международный юридический 
институт, Волжский филиал (г. Краснодар, Российская Федерация). Тема доклада: 
«Сотрудничество стран СНГ в противодействии мировым угрозам».

Секция № 4. 
Инновационное развитие в стратегиях 

сотрудничества Украины и мира в XXI веке
Научный руководитель: Вашкевич Виктор Николаевич, доктор философских 

наук, профессор, академик Украинской академии наук, профессор кафедры 
социальных и публичных коммуникаций Национального педагогического 
университета имени М.П. Драгоманова (г. Киев, Украина).

Секретарь: Халамендик Виктория Борисовна, доктор философских 
наук, профессор кафедры политологии, социологии и социальной работы 
Национального технического университета Украины «Киевский политехнический 
институт» (г. Киев, Украина).

Доклады:
Базалук Олег Александрович, доктор философских наук, профессор, 

Киевскийуниверситеттуризма,экономикииправа(г. Киев, Украина). Тема доклада: 
«Инновации в современном образовании: космическое воспитание».

Нестеренко Галина Олеговна, доктор философских наук, профессор, 
заведующая кафедрой инноваций и информационной деятельности в образовании, 
Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова (г. Киев, 
Украина). Тема доклада: «Международное сотрудничество украинских вузов в 
подготовке кадров для инновайционной деятельности».

Куцепал Светлана Викторовна, доктор философских наук, профессор, 
заведующая кафедрой гуманитарных и социально-экономических учебных 
дисциплин Полтавского юридического института «Юридическая академия 
Украины имени Ярослава Мудрого» (г. Полтава, Украина). Тема доклада: «Роль 
интеллектуалов в социально-политическом дискурсе современности».

Рыжова Ирина Станиславовна, доктор философских наук, профессор 
кафедры дизайна; Корниенко Татьяна Анатольевна, ассистент кафедры 
философии, Запорожский национальный технический университет (г. Запорожье, 
Украина). Тема доклада: «Подготовка квалифицированных кадров по дизайну 
для реалищзации инновационной стратегии Украины».

Уваркина Елена Васильевна, доктор философских наук, профессор 
Национального педагогического университета имени М.П. Драгоманова 
(г. Киев, Украина). Тема доклада: «Интернационализация и глобализация 
образовательного пространства».

Бобина Олег Валерьевич, кандидат исторических наук, доцент, директор 
Гуманитарного института, заведующий кафедрой социально-гуманитарных 
дисциплин, Национальный университет кораблестроения имени адмирала 
Макарова (г. Николаев, Украина). Тема доклада: «Высшее образование в системе 
инновационных факторов: современное состояние и перспективы».

Галаган Людмила Николаевна, кандидат политических наук, заведующая 
информационно-аналитическим отделом Фонда Президентов Украины 
Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского (г. Киев, Украина). 
Темадоклада: «Перспективы электронного правления на пути инновационного 
развития современного государственного управления в Украине».

Готра Елена Брониславовна, кандидат исторических наук, доцент, 
доцент кафедры философии и политологии, Национальный университет 
государственной налоговой службы Украины (г. Ирпень, Украина). Тема доклада:
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«Человеческий капитал как составляющая инновационного развития и 
конкурентоспособности в современном мире».

Кивлюк Ольга Петровна, кандидат педагогических наук, старший научный 
сотрудник, профессор кафедры менеджмента и инновационных технологий 
дошкольного образования Института развития ребёнка, Национальный 
педагогический университет имени М.П.Драгоманова (г. Киев, Украина). Тема 
доклада: «Информационная педагогика как способ реализации обучения на 
протяжении жизни».

Крыжановская Олеся Прокофьевна, кандидат исторических наук, доцент, 
заместитель заведующего кафедрой политологии, социологии и социальной 
работы, Национальный технический университет Украины «Киевский 
политехнический институт» (г. Киев, Украина). Тема доклада: «Инновации и мода: 
понятийный дискурс истории европейской социологии».

Кузнецова Оксана Олеговна, кандидат философских наук, доцент кафедры 
иностранных языков финансово-экономического факультета, Киевский 
национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана (г. Киев, 
Украина). Тема доклада: «Изучение иностранного языка в высших учебных 
заведениях Украины: инновации и традиции».

Гончаров Владимир Иванович, кандидат филологических наук, профессор, 
директор Института иностранной филологии Национального педагогического 
университета имени М.П. Драгоманова (г. Киев, Украина). Тема доклада: 
«Менеджмент организации развития культурной среды как основа 
подготовки нового учителя для XXI века».

Лавриненко Владимир Григорьевич, кандидат исторических наук, 
профессор, проректор по международным связям. Национальный педагогический 
университет имени М.П.Драгоманова (г. Киев, Украй на). Тема доклада: «Проблемы 
евроинтеграции системы национального образования в европейское 
образовательное и научное пространство».

Чернова Людмила Павловна, кандидат философских наук, доцент. 
Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова (г. Киев, 
Украина). Тема доклада: «Социально-философская рефлексия современной 
научной картины мира».

Москалевич Галина Николаевна, кандидат юридических наук, доцент, 
доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин. Белорусский государственный 
экономический университет (г. Минск, Беларусь). Тема доклада: «Формирование 
инновационной культуры в организации в рамках развития её корпоративной 
культуры: организационно-правовые аспекты».

Назарян Мирон Мигранович, кандидат технических наук, доцент, проректор 
по научной работе и международным связям. Харьковский институт управления 
(г. Харьков, Украина). Тема доклада: «О роли конкурентоспособности 
нововведения в инновационном развитии».

Панченко Леся Николаевна, кандидат философских наук, доцент, старший 
научный сотрудник отдела содержания, философии и прогнозирования высшего 
образования Национальной академии педагогических наук Украины (г. Киев, 
Украина). Тема доклада: «Университетское образование в контексте 
инновационного развития Украины».

Шаповалова Ирина Васильевна, кандидат философских наук, доцент 
кафедры социально-гуманитарных дисциплин, Национальный университет 
кораблестроения имени адмирала Макарова (г. Николаев, Украина). Тема доклада: 
«Теоретическая модель инновационного развития политической системы 
Украины в условиях глобализации».

ЛитвинчукОксана Валерьевна, старший преподаватель кафедры гуманитарных 
наук Житомирского государственного технологического университета (г. Житомир,
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Украина). Тема доклада: «Самореализация маргинального индивида как способ 
сохранения собственной идентичности».

Лазурина Наталия Петровна, кандидат философских наук, преподаватель 
кафедры общественных наук Житомирского военного института имени С. П. 
Королёва Национального авиационного университета (г. Житомир, Украина). 
Тема доклада: «Формирование гражданской компетентности личности в 
современном украинском обществе».

Присяжнюк Александр Андреевич, народный депутат Украины, соискатель 
кафедры социальной философии и философии образования Национального 
педагогического университета имени М. П. Драгоманова (г. Киев, Украина). Тема 
доклада: «Общественные организации -  важный фактор общественно- 
политической жизни современной Украины».

Нагиленко Иван Анатольевич, старший преподаватель кафедры гуманитарных 
наук Житомирского государственного технологического университета (г. Житомир, 
Украй на). Тема доклада: «Гармония индивида: философско-культурологический 
анализ».

Панасюк Наталия Вячеславовна, преподаватель кафедры гуманитарных наук 
Житомирского государственного технологического университета (г. Житомир, 
Украина). Тема доклада: «Отношения власти как фактор общественной 
жизни страны».

Руденко Валентина Петровна, преподаватель кафедры государственного 
управления и управления учебным заведением. Киевский университет имени 
Бориса Гринченко (г. Киев, Украина). Тема доклада: «Специфика подготовки 
управленческих педагогических кадров к инновационной деятельности».

Грица Юрий Юрьевич, аспирант Института высшего образования 
Национальной академии педагогических наук Украины (г. Киев, Украина). Тема 
доклада: «Предметное содержание исторического сознания сквозь призму 
инновационного развития общества».

Климов Максим Мирославович, соискатель кафедры всемирной истории, 
Запорожский национальный университет (г. Запорожье, Украина). Тема доклада: 
«Канадско-украинское сотрудничество в инновационной сфере: история и 
современность».

Шниптева Анастасия Юрьевна, аспирант кафедры менеджмента организаций. 
Запорожская государственная инженерная академия (г. Запорожье, Украина). 
Тема доклада: «Формирование концепции гуманитарной культуры в условиях 
инновационного развития общества».

Осипенко Лариса Александровна, соискатель кафедры менеджмента 
организаций, Запорожская государственная инженерная академия (г. Запорожье, 
Украина). Тема доклада: «Подготовка квалифицированных управленческих 
кадров для реализации инновационной стратегии Украины».

Пономаренко Людмила Владимировна, аспирант кафедры политических 
наук, Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова 
(г. Киев, Украина). Тема доклада: «Инновации в политической жизни общества: 
цивилизационный подход».

Нестер Татьяна Игоревна, студентка, Днепропетровский национальный 
университет имени Олеся Гончара (г. Днепропетровск, Украина). Тема доклада: 
«Современное состояние и перспективы развития Украины в международном 
экономическом сотрудничестве».
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