ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ
УКРАЇНСЬКА МИРОТВОРЧА ШКОЛА

Програма ІІ Всеукраїнської науково-практичної
конференції

15 червня 2018 року
м. Маріуполь

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ
Голова оргкомітету:
Ректор ДонДУУ, д.н.держ.упр., професор С.Ф. Марова
Заступник голови оргкомітету:
Проректор з наукової роботи, д.е.н., доцент О.В. Балуєва

Члени оргкомітету:
-

проректор

з

науково-педагогічної

роботи,

завідувач

кафедри

гуманітарних дисциплін, д.н.держ.упр., професор В.І. Токарева;
-

виконавчий

директор

Центру

близькосхідних

досліджень

«AMES», координатор Української Миротворчої Школи І.М. Семиволос;
- голова правління ГО «Інформаційний Центр Майдан Моніторинг»,
координатор Української Миротворчої Школи Н.В. Зубар
- декан факультету права і соціального управління, к.держ.упр, доцент
Д.Л. Тарасенко;
-

завідувач

кафедри

соціології

управління,

к.і.н.,

доцент

Н.О. Никифоренко;
- доцент кафедри соціології управління, к.і.н. М.М. Чаплик;
- керівник проекту «Школа Соціальних Посередників» Української
Миротворчої Школи, к.соц.н., доцент кафедри менеджменту культури та
соціальних технологій Харківської державної академії культури І.М.
Дубровський;
- доцент кафедри соціології управління, к.пед.н., доцент В.І. Николаєва;
- доцент кафедри соціології управління, к.і.н., доцент І.Ю. Суровцева;
- старший викладач кафедри гуманітарних дисциплін А.Р. Никифоренко;
-

фахівець

соціологічної

науково-дослідної

соціології управління К.О. Венжега.

лабораторії

кафедри

ПЛАН РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
15 червня 2018 року
Донецький державний університет управління
(м. Маріуполь, вул. Карпінського, 58)
9.00-10.00 – реєстрація учасників конференції (фойє 1-го корпусу
ДонДУУ, вул. Карпінського, 58)
10.00-11.30 – пленарне засідання (ауд. 206 1-го корпусу ДонДУУ, вул.
Карпінського, 58)
11.30-12.00 – кава-брейк
12.00-13.30 – панельні дискусії (ауд. 206 1-го корпусу ДонДУУ, вул.
Карпінського, 58)
12.00-13.30 – 1 частина майстер-класу у форматі бліц-гри «Формула
змін» (ауд. 501 1-го корпусу ДонДУУ, вул. Карпінського, 58 )
13.30-14.00 – кава-брейк
14.00-15.30 – панельні дискусії (ауд. 505 1-го корпусу ДонДУУ, вул.
Карпінського, 58)
14.00-15.30 – 2 частина майстер-класу у форматі бліц-гри «Формула
змін» (ауд. 501 1-го корпусу ДонДУУ, вул. Карпінського, 58 )
15.30-16.00 – підведення підсумків конференції, прийняття резолюції та
вручення сертифікатів (ауд. 206 1-го корпусу ДонДУУ, вул. Карпінського,
58)

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ
10.00-10.20 – Зала засідань Вченої ради, ауд. 206
Вітальні промови
Балуєва Ольга Володимирівна - проректор з наукової роботи
Донецького державного університету управління, д.е.н., доцент
Тарасенко Денис Леонідович - декан факультету права і соціального
управління Донецького державного університету управління, к.держ.упр.,
доцент
Никифоренко Наталя Олексіївна - завідувач кафедри соціології
управління Донецького державного університету управління, к.і.н., доцент
Дубровський Ігор Михайлович - керівник проекту «Школа
Соціальних Посередників» Української Миротворчої Школи, к.соц.н., доцент
кафедри менеджменту культури та соціальних технологій Харківської
державної академії культури

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
10.15-11.30 – Зала засідань Вченої ради, ауд. 206
Катаєв Станіслав Львович - завідувач кафедри соціології та
соціальної роботи Класичного приватного університету, д.соц.н., професор
(м. Запоріжжя)
Фактор насилля у політиці ідентичності
Суздалєва Олена Сергіївна - в.о. декана факультету менеджменту
Донецького державного університету управління (м. Маріуполь)
Формування механізмів державної політики відновлення постраждалих
від конфлікту територій
Ворона Петро Васильович - завідувач кафедри публічного управління
та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби
зайнятості України, д.держ.упр., доцент (м. Київ)
Діяльність органів місцевого самоврядування з соціальнопсихологічної реабілітації учасників бойових дій
Лукашова Сніжана Олегівна - тім-лідер Маріупольського офісу БО
БФ «Право на захист»
Адаптація ВПО та інтеграція у приймаючій громаді: кейс успішної
співпраці

Дубровський Ігор Михайлович - керівник проекту «Школа
Соціальних Посередників» Української Миротворчої Школи, к.соц.н., доцент
кафедри менеджменту культури та соціальних технологій Харківської
державної академії культури
Перспективи миротворчості в Україні
Ткачук Олександр Анатолійович - старший викладач кафедри
фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту Харківського
національного університету Повітряних Сил
Цивільно-військове співробітництво як інструмент стратегічних
комунікацій в умовах «гібридної війни

ПАНЕЛЬНІ ДИСКУСІЇ
12.00-13.30 – Зала засідань Вченої ради, ауд. 206
Панель 1.
Актуальні проблеми дотримання прав ВПО в Україні
Модератор:
Никифоренко Наталя Олексіївна - завідувач кафедри соціології
управління Донецького державного університету управління, к.і.н., доцент
Експерти:
Румен Стефанов – доктор, монітор-спостерігач ОБСЄ (Mariupol
Patrol Hub - Human Dimension Team, OSCE)
Лукашова Сніжана Олегівна – тім-лідер Маріупольського офісу БО
БФ «Право на захист»
Москвіна Наталя Олексіївна - член правління Всеукраїнської
благодійної організації Український фонд «Благополуччя дітей», практичний
психолог

Панель 2.
Соціальна безпека в умовах гібридної війни: Маріуполь у 2014-2018
рр.»
Модератор:
Чаплик Микола Миколайович - доцент кафедри соціології
управління Донецького державного університету управління, к.і.н.
Експерти:
Гаджибейлі Айхан - експерт з інформаційної безпеки, ГО «Центр
Євроатлантичних та оборонних ініціатив»
Харьков Андрій Олександрович - молодший лейтенант, офіцер
штабу полку «Азов»

Майстер-клас у форматі бліц-гри «Формула змін»
12.00-15.30 – ауд. 501
Модератор:
Дубровський Ігор Михайлович - керівник проекту «Школа
Соціальних Посередників» Української Миротворчої Школи, к.соц.н., доцент
кафедри менеджменту культури та соціальних технологій Харківської
державної академії культури

СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ
Секція 1.
Проблеми, потреби та потенціал ВПО в Україні
Модератор:
Токарева Валентина Іванівна - проректор з науково-педагогічної
роботи Донецького державного університету управління, завідувач кафедри
гуманітарних дисциплін, д.н.держ.упр., професор
Секретар:
Чаленко Катерина - старший лаборант кафедри гуманітарних
дисциплін Донецького державного університету управління
Діденко Ніна Григорівна – професор кафедри публічного управління
та адміністрування Інституту підготовки кадрів Державної служби
зайнятості країни, д.н.держ.упр (м. Київ)
Забезпечення доступу до освіти для внутрішньо переміщених осіб
Закірова Світлана Геннадіївна – старший науковий співробітник
Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (м. Київ)
Законодавчі ініціативи у сфері захисту виробничих прав внутрішньо
переміщених осіб в Україні
Ільчук Леонід Іванович – заступник директора з наукової роботи
Науково-дослідного
Інституту
праці
і
зайнятості
населення
Мінсоцполітики і НАН України, к.політ.н., доцент (м. Київ)
Система призначення (відновлення) та здійснення контролю за
соціальними виплатами внутрішньо переміщеним особам в Україні та її
характеристика
Калініна Ірина Валеріївна – завідувач кафедри спеціально-правових
дисциплін Донецького державного університету управління, к.ю.н., доцент
(м. Маріуполь)
Юридична клініка «Феміда» ДонДУУ на захисті прав ВПО
Кобзєва Ірина Миколаївна – методист КВНЗ «Дніпровська академія
неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради, голова правління ГО
«Два береги» (м. Дніпро)
Інтеграція внутрішньо переміщених осіб у приймаючі громади:
виклики та реалії сьогодення
Маісурадзе Зураб Аміранович - член ГО «Центр з вивчення проблем
безпеки» (м. Київ)

Сприяння інтеграції ВПО
Москвіна Наталя Олексіївна - практичний психолог Маріупольського
НВК «Ліцею-школи №14», член правління Всеукраїнської БО Український
фонд «Благополуччя дітей», (м. Маріуполь)
«Змінюємо життя разом»: приклади успішних проектів допомоги ВПО
Никифоренко Наталя Олексіївна - завідувач кафедри соціології
управління Донецького державного університету управління, к.і.н., доцент
(м. Маріуполь)
Ставлення до ВПО в Україні: аналіз методик вимірювання
Половін Сергій Миколайович - старший викладач ДВНЗ «Донецький
національний технічний університет» (м. Покровськ)
IDPs and learning English
Супрун В’ячеслав Васильович - професор кафедри публічного
управління та менеджменту освіти Університету менеджменту освіти
Національної академії педагогічних наук України, к.е.н., доцент (м. Київ )
Забезпечення доступу до освіти, освітня державна підтримка
внутрішньо переміщених осіб та проблеми переміщених закладів освіти
Токарева Валентина Іванівна - проректор з науково-педагогічної
роботи Донецького державного університету управління, завідувач кафедри
гуманітарних дисциплін, д.н.держ.упр., професор(м. Маріуполь)
Кроха Катерина - магістр з соціології (м. Селідове)
ВПО в Україні: зміни соціального статусу
Черкашина Тетяна Олександрівна - доцент кафедри соціальної
роботи, соціальної педагогіки та соціології Херсонського державного
університету, к.соц.н. (м. Херсон)
Внутрішньо переміщені особи як соціальна група
Секція 2.
Суспільство та соціальні інститути крізь призму війни
Модератор:
Суровцева Ірина Юріївна - доцент кафедри соціології управління
Донецького державного університету управління, к.і.н.(м. Маріуполь)
Секретар:
Тіхонов Валерій - магістрант спеціальності «Соціологія» Донецького
державного університету управління (м. Маріуполь)

Анамат Катерина Євгенівна - практичний психолог Волноваської
ЗОШ I-ІІІ ступенів № 1 (м. Волноваха)
Психоемоційний
стан
дітей,
батьків
та
педпрацівників
загальноосвітньої школи
Балюта Вікторія Валентинівна - аспірант Інституту соціальної та
політичної психології Національної академії педагогічних наук України (м.
Київ)
Ілюзія розуміння як психологічний чинник радикалізації політичної
поведінки молоді
Бутенко Анатолій Федорович - голова ГО «Центр творчих ініціатив
«Єдність»» (м. Маріуполь)
Культурна ідентифікація української нації в Приазов’ї
Варич Наталія Іванівна - доцент кафедри українознавства і
лінгводидактики Харківського національного педагогічного університету
імені Г.С. Сковороди, к.філ.н. (м. Харків)
Виховний потенціал освітніх практик у контексті сучасності
Газізова Олена Олександрівна - провідний науковий співробітник
відділу історичних студій Науково-дослідний інституту українознавства, к.і.н. (м. Київ)
Державні пріоритети України у визначенні правового статусу
кримськотатарського народу в умовах анексії Криму Росією
Григор’єва Вікторія Василівна - доцент кафедри спеціальноправових дисциплін Донецького державного університету управління, к.ю.н.
(м. Маріуполь)
Проблеми формування національної ідеї в Україні
Данилюк Олександр Васильович - начальник відділу по роботі з
іноземцями та адміністративного провадження штабу Донецького
прикордонного загону (м. Волноваха)
Єрьоменко Данило Юрійович - військовослужбовець Державної
прикордонної
служби України Донецького прикордонного загону (м.
Маріуполь)
Війна як каталізатор розвитку громадянського суспільства
Івацький Владислав Іванович - викладач кафедри соціології
управління Донецького державного університету управління, к.і.н (м.
Маріуполь)
Держава, національна ідея, патріотизм: як зберегти і примножити
громадян

Криштанович Мирослав Франкович - професор кафедри педагогіки
та соціального управління Національного університету «Львівська
політехніка», д.н.держ.упр., доцент (м. Львів)
Забезпечення соціальної безпеки державними органами та органами
місцевого самоврядування на сході України
Макаренко Дар’я Володимирівна - старший викладач Національного
технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені
Ігоря Сікорського» (м. Київ)
Національна ідея як ідеологія єдності
Мироненко Тарас Олегович - аспірант кафедри політології
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (м. Дніпро)
Особливості ухвалення владних рішень у трансформаційному
суспільстві
Нестеров Олег Юрійович - доцент кафедри екологічного
менеджменту Донецького державного університету управління, к.тех.н. (м.
Маріуполь)
Еколого-соціальна обстановка на Донбасі
Николаєва Валентина Іванівна - доцент кафедри соціології
управління Донецького державного університету управління, к.пед.н., доцент
(м. Маріуполь)
Николаєва Дар’я - студентка 4 курсу Національного технічного
університету "Харківський політехнічний інститут" (м. Харків)
Активізація волонтерського руху в Україні: виклики сьогодення
Погребняк Лариса Олександрівна - доцент кафедри екологічного
менеджменту Донецького державного університету управління, к.тех.н.,
доцент (м. Маріуполь)
Розроблення стратегії соціо-еколого-економічної безпеки для
стабілізації та розвитку деокупованих територій
Погрібна Вікторія Леонідівна - професор Національного юридичного
університету імені Ярослава Мудрого, д.соц.н. (м. Харків)
Сахань Олена Миколаївна - доцент Національного юридичного
університету імені Ярослава Мудрого, к.соц.н.(м. Харків)
Війна і корупція в свідомості українців: злочинний симбіоз чи
природний конфлікт?
Поліщук Ігор Олексійович - професор кафедри соціології та
політології
Національного юридичного університету імені Ярослава
Мудрого, д.політ.н. (м. Харків)
Нова політична ментальність як основа реінтеграції України

Ребро Ольга Вікторівна - асистент кафедри соціології управління
Донецького державного університету управління (м. Маріуполь)
Функціонування міського соціального простору в умовах гібридної
війни
Росінська Олена Анатоліївна - заступник директора Інституту
журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка, доцент
кафедри журналістики та нових медіа, к.філолог.н, доцент (м. Київ)
Концепти хронотопу масової комунікації як засіб створення оман
буденної свідомості
Садоха Олена Володимирівна - професор кафедри філософії
Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.
Сковороди, д.ф.н. (м. Харків)
Освіта як чинник безпеки
Сємчук Надія - завідувач сектору відділу інноваційної діяльності та
дослідно-експериментальної роботи ДНУ «Інститут модернізації змісту
освіти», к.ф.н., доцент
Збройний конфлікт на сході України: виклики для освіти
Скачкова Тетяна Юріївна - доцент кафедри спеціально-правових
дисциплін Донецького державного університету управління, к.ю.н.(м.
Маріуполь)
Окремі аспекти гарантування дотримання прав людини при здійсненні
правосуддя
Супрун Констянтин В’ячеславович - аспірант кафедри публічного
управління
та
менеджменту
освіти
Центрального
інституту
післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту
освіти» Національної академії педагогічних наук України (м. Київ)
Актуальні проблеми зайнятості та самозайнятості населення України в
умовах кризових викликів сучасності
Стояненко Ірина Василівна - доцент кафедри економіки та фінансів
підприємства
Київського
національного
торговельно-економічного
університет, к.е.н. (м. Київ)
Басараб Юлія Андріївна - студентка Київського національного
торговельно-економічного університету (м. Київ)
Розвиток малого та середнього бізнесу в регіонах України: Донецька
область

Ташкінова Оксана Анатоліївна - завідувач кафедри соціології та
соціальної роботи, ДВНЗ «Приазовський державний технічний
університет», к.соц.н., доцент (м. Маріуполь)
Нові напрями взаємодії поліції та суспільства в умовах прифронтового
міста (на прикладі міста Маріуполя)
Тєпєрік Дмитро – виконавчий директор Міжнародного центру
оборони та безпеки ( ICDS), (м. Таллінн, Естонська республіка)
Чаплик Микола Миколайович - доцент кафедри соціології
управління Донецького державного університету управління, к.і.н. (м.
Маріуполь)
Держава, громадянське суспільство, національна безпека: проблеми
взаємодії ( за результатами соціологічного дослідження)
Циклаурі Олена Бежанівна - старший викладач кафедри спеціальноправових дисциплін Донецького держаного університету управління (м.
Маріуполь)
Правове регулювання інформаційної безпеки в Україні
Секція 3.
Гібридна війна як соціальний феномен
Модератор:
Рущенко Ігор Петрович - професор кафедри соціології та політології
Національного технічного університету «Харківський політехнічний
інститут», д.соц.н., професор (м. Харків)
Секретар:
Ребро Ольга Вікторівна - асистент кафедри соціології управління
Донецького державного університету управління (м. Маріуполь)
Бережна Людмила Григорівна - викладач кафедри іноземних мов
Донецького державного університету управління (м. Маріуполь)
Алдунова Діана Миколаївна - студентка спеціальності «Туризм»
Донецького державного університету управління (м. Маріуполь)
«Methoden des hybriden Krieges gegen die Ukraine» («Методи гібридної
війни проти України»)
Бойко Світлана Тихонівна - науковий співробітник лабораторії
психодіагностики та науково-психологічної інформації Інституту психології
імені Г.С. Костюка Національної академії педагогічних наук України (м.
Київ)
Соціальні мережі як інструмент інформаційної війни

Бхіндер Наталія Володимирівна - доцент Національної академії
Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького, к.пед.н. (м.
Київ)
Протидія гібридній війні: досвід Республіки Індія
Василець Ольга Іванівна - старший викладач Національного
технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені
Ігоря Сікорського» (м. Київ)
Питання генези і концептуалізації гібридної війни як соціального
феномену
Горбатюк Анатолій Олексійович - старший науковий співробітник
відділу Національного університету оборони України імені Івана
Черняховського (м. Київ)
Підходи до протидії гібридним загрозам у військовій сфері держави
Горєлов Володимир Іванович - старший науковий співробітник
науково-дослідного центру воєнної історії Національного університету
оборони України імені Івана Черняховського, к.і.н. (м. Київ)
Клименко Володимир Степанович - провідний науковий співробітник
кафедри стратегії національної безпеки та оборони Національного
університету оборони України імені Івана Черняховського, к.політ.н.,
доцент (м. Київ)
Безпекова ситуація в Чорноморському регіоні
Жукова Аріна Олегівна - вчитель історії ЗОШ І-ІІІ ступенів № 9
військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області
Гібридна війна та повсякдення «сірої зони»: місто Торецьк крізь
призму війни.
Закіров Марат Борисович - завідувач завідувач відділу
політологічного аналізу СІАЗ Національної бібліотеки України імені В. І.
Вернадського, к.і.н., доцент (м. Київ)
Соціальні мережі в контексті розвитку теорії і практики інформаційної
війни
Крилова-Грек Юлія Михайлівна - доцент Державного університету
телекомунікацій, к. психол. н. (м. Київ)
Особливості інформаційно-комунікативної діяльності медіа в умовах
гібридної війни
Мазуренко Михайло Григорович - провідний науковий співробітник
кафедри Національного університету оборони України імені Івана
Черняховського, к.військ.н., доцент (м. Київ)
Підходи до протидії гібридним загрозам у військовій сфері держави

Никифоренко Андрій Ростиславович - старший викладач кафедри
гуманітарних дисциплін Донецького державного університету управління (м.
Маріуполь)
Російська агресія проти України та зміни в політиці пам'яті:
кореляційні зв'язки
Пашковський Вячеслав Францович – аспірант Національного
інституту стратегічних досліджень (м. Київ)
Інформаційна складова гібридної війни Російської Федерації проти
України
Помазан Вікторія Іванівна - головний редактор газети «Елліни
України», Федерація грецьких товариств України, вчитель ЗОШ I-III
ступенів №51 (м. Маріуполя)
Імперська політика Росії: історичні аналогії
Попов В’ячеслав Жанович - завідувач кафедри філології та
українознавства Міжрегіональної академії управління персоналом (м. Київ)
Чутки як інструмент інформаційної війни (історичний досвід 1917-1920
рр.)
Романуха
Олександр
Миколайович
доцент
кафедри
українознавства Донецького національного університету економіки і
торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, к.і.н., доцент (м. Кривий Ріг)
Трансформація діяльності української діаспори в Російській Федерації
внаслідок військового конфлікту на сході України
Рущенко Ігор Петрович - професор кафедри соціології та політології
Національного технічного університету «Харківського політехнічного
інституту», к.соц.н., професор (м. Харків)
Теорія обману противника
Сазонов Володимир – старший науковий співробітник Тартуського
університету, PhD сходознавець (м. Тарту, Естонська Республіка)
Some Notes on Russian Information Aggression against Ukraine in 20142015
Семенишин Микола Олександрович - начальник Головного
управління Національної поліції в Донецькій області, генерал поліції
третього рангу, к.ю.н. (м. Маріуполь)
Генеза поняття «гібридна війна»
Ткачук Олександр Анатолійович - старший викладач кафедри
фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту Харківського
національного університету Повітряних Сил (м. Харків)

Цивільно-військове співробітництво
комунікацій в умовах «гібридної війни»

як
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Требін Михайло Петрович - завідувач кафедри соціології та
політології Національного юридичного університету імені Ярослава
Мудрого, д.ф.н., професор, (м. Харків)
Кіберзброя у «гібридній» війні
Хоменко Олександр Анатолійович - старший науковий співробітник
Науково-дослідного інституту українознавства, к.і.н. (м. Київ)
Соціогуманітарні трансформації на пострадянському Донбасі другої
половини 90-х рр. XX ст. у контексті формування дискурсу «гібридної війни»
Чаплик Микола Миколайович - доцент кафедри соціології
управління Донецького державного університету управління, к.і.н. (м.
Маріуполь)
Кримінальний натовп та його роль у гібридній війні
Секція 4.
Деокупація, реінтеграція та миротворення
Модератор:
Никифоренко Андрій Ростиславович – старший викладач кафедри
гуманітарних дисциплін Донецького державного університету управління
Секретар:
Ляшова Ганна – лаборант кафедри гуманітарних дисциплін
Донецького державного університету управління
Андрощук Євген Михайлович – магістр міжнародних відносин,
політолог (м. Маріуполь)
Державна політика реінтеграції тимчасово окупованих територій
Бабенко Валерій Михайлович - доцент Донбаської національної
академії будівництва і архітектури, к.ф.н. (м. Краматорськ)
Теорія і практика деокупації свідомості
Бойко Тетяна Іванівна - завідувач відділу освітніх технологій та
популяризації
українознавства
Науково-дослідного
інституту
українознавства, к.ф.н. (м. Київ)
Процес виховання молоді на окупованих територіях Донбасу як чинник
гібридної війни

Войтех Олександр Володимирович - старший науковий співробітник
відділу Національного університету оборони України імені Івана
Черняховського (м. Київ)
Хміль Володимир Володимирович - старший начальник відділу
навчально-наукового центру міжнародної миротворчої діяльності
Національного університету оборони України імені Івана Черняховського (м.
Київ)
Механізми деескалації збройного конфлікту на сході України
міжнародною миротворчою місією ООН
Гірник Андрій Миколайович - професор кафедри психології і
педагогіки Національного університету «Києво-Могилянська академія»,
к.ф.н. (м. Київ)
Життя на тимчасово окупованих територіях: як його бачать мешканці
Донецької та Луганської областей
Дубровський Ігор - керівник проекту «Школа Соціальних
Посередників» Української Миротворчої Школи, к.соц.н., доцент кафедри
менеджменту культури та соціальних технологій Харківської державної
академії культури
Звонок Дмитро - асистент кафедри психології ДЗ «Луганський
національний університет імені Тараса Шевченка», член ГО «Інформаційний
Центр Майдан Моніторинг», Українська Миротворча Школа (м.
Старобільск)
Роль соціальних уявлень у протіканні соціальних конфліктів «владагромада»
Зайченко Ольга Костянтинівна - методист 1 категорії, директор
Національного музею історії України, ПП «ІКЬЮ ІМПАКТ» (м. Київ)
Музейні проекти з деокупації свідомості
Зубар Наталія - голова правління ГО «Інформаційний Центр Майдан
Моніторинг», координатор Української Миротворчої Школи (м. Харків)
Миротворчі діалоги як інструмент формування суспільної безпеки в
Україні
Іващенко Андрій Михайлович - старший науковий співробітник
Національного університету оборони України імені Івана Черняховського,
к.тех.н., доцент (м. Київ)
Возняк Степан Науковий ступінь - старший науковий співробітник,
начальник науково-дослідного відділу Національного університету оборони
України імені Івана Черняховського, к.тех.н.(м. Київ)
Федянович Дмитро Леонідович - старший науковий співробітник,
провідний науковий співробітник Національного університету оборони
України імені Івана Черняховського, к.військ.н. (м. Київ)

Оцінка спроможностей ООН щодо врегулювання конфлікту на сході
України
Коржов Геннадій Олександрович – доцент кафедри соціології
Національного технічного університету України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського», к.соц.н., доцент (м. Київ)
Соціальна політика України щодо внутрішньо переміщених осіб і
перспективи реінтеграції Донбасу
Луковенко Ілля Геннадійович – доцент кафедри філософії ДВНЗ
"Донецький національний технічний університет", к.і.н. (м. Покровськ)
Релігійний фактор на окупованих територіях Донеччини крізь призму
внутрішньої логіки пропагандистсько-ідеологічних та формально-правових
засад
Олійник Юрій Ігорович - експерт Недержавного аналітичного
центру “Українські студії стратегічних досліджень”, аспірант (м. Київ)
Миротворчі місії як інструмент зовнішнього впливу
Потарська Ніна Миколаївана - консультантка Міжнародної жіночої
ліги за мир і свободу, магістрантка Національного технічного університету
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м.
Київ)
Голос невоюючих: проблеми жінок у зоні конфлікту та
непідконтрольних та підконтрольних державі територіях
Решетов Володимир Михайлович - аспірант спеціальності
«Соціологія» кафедри соціології управління Донецького державного
університету управління (м. Маріуполь)
«Кола примирення» як технологія подолання наслідків збройного
конфлікту на місцевому рівні
Саврак Поліна Сергіїївна - студентка спеціальності «Менеджмент
в туризмі» Донецького державного університету управління (м. Маріуполь)
Життя на тимчасово окупованих територіях України як предмет
наукового аналізу
Сиротюк Юрій Миколайович - директор Недержавного
аналітичного центру “Українські студії стратегічних досліджень”,
народний депутат України VII скликання, заступник Голови Всеукраїнського
об'єднання «Свобода» (м. Київ)
Деокупація свідомості – безальтернативний шлях до перемоги
Оксана Яцюк – член ГО «Інформаційний Центр Майдан Моніторинг»,
Українська Миротворча школа (м. Харків)

Інформаційна безпека. Просвіта в середовищі ветеранських та
волонтерських організацій
Секція 5.
Соціальна та психологічна допомога учасникам та жертвам війни
Модератор:
Николаєва Валентина Іванівна - доцент кафедри соціології
управління Донецького державного університету управління, к.пед.н., доцент
Секретар:
Носачова Юлія – магістранта спеціальності «Соціологія»
Донецького державного університету управління
Балакірєва Ольга - завідувач відділу моніторингових досліджень
соціально-економічних трансформацій Державної установи «Інститут
економіки та прогнозування НАН України» (м. Київ)
Бондар Тетяна - директор ГО «Український інститут соціальних
досліджень імені Олександра Яременка», к.соц.н. (м. Київ)
Особливості соціальної роботи з дітьми підліткового віку, зокрема з
груп ризику та сімей СЖО, які проживають у Луганській і Донецькій
областях (результати пошукового дослідження)
Бриндіков Юрій Леонідович - доцент кафедри соціальної роботи і
соціальної педагогіки Хмельницького національного університету, к.психол.н.
(м. Хмельницький)
Реабілітація комбатантів: системна робота фахівців соціальних
структур
Ільчук Леонід Іванович - заступник директора з наукової роботи
Науково-дослідного
Інституту
праці
і
зайнятості
населення
Мінсоцполітики і НАН України, к.політ.н., доцент (м. Київ)
Світовий досвід надання соціальної допомоги та вирішення проблем
щодо забезпечення житлом учасників бойових дій, військовослужбовців та
членів їх сімей
Заморський Олександр Володимирович - заступник начальника
прикордонної застави оперативно-бойової прикордонної комендатури
"Волноваха" Донецького прикордонного загону Донецько-Луганського
регіонального управління Державної прикордонної служби України
Проблеми
правового
та
соціального
захисту
учасників
антитерористичної операції
Каранюк Марія Юріївна - військовослужбовець
прикордонної служби Донецького прикордонного загону

Державної

Соціально-психологічна допомога постраждалим внаслідок війни
Киричевська Людмила Петрівна - соціальний педагог Лугинської
ЗОШ І-ІІІ ступенів №2
Психологічна допомога постраждалим під час бойових дій в Україні
Кіричевська Елеонора Всеволодівна - к.психолог.н., офіцер-психолог
ОЗСП «Азов» НГУ
Психологія переживання психотравм війни через релігійну творчість
Кокун Олег Матвійович - член-кореспондент Національної академії
педагогічних наук України, головний науковий співробітник Науководослідного центру гуманітарних проблем Збройних Сил України (НДЦ ГП ЗС
України), д.психолог.н., професор
Пішко Ірина Олександрівна - начальник науково-дослідної
лабораторії відділу воєнно-психологічних досліджень Науково-дослідного
центру гуманітарних проблем Збройних Сил України (НДЦ ГП ЗС України)
Лозінська Наталія Сергіївна - науковий співробітник відділу воєннопсихологічних досліджень Науково-дослідного центру гуманітарних проблем
Збройних Сил України (НДЦ ГП ЗС України)
Рекомендації військовим психологам щодо недопущення втрат
військовослужбовців з причин, не пов’язаних із виконанням завдань за
призначенням
Лозинський Дмитро Леонідович - доцент кафедри обліку і аудиту
Житомирського державного технологічного університету, к.е.н., доцент (м.
Житомир)
Двовекторна модель боротьби з безробіттям серед ветеранів АТО/ООС
Костюк Лілія Олексіївна - інспектор організаційно-аналітичного
відділу управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного
реагування Головного управління Національної поліції (м. Києв)
Забезпечення права військовослужбовців і учасників АТО на медичну
та психологічну реабілітацію
Николаєва Валентина Іванівна - к.пед.н., доцент кафедри соціології
управління Донецького державного університету управління (м. Маріуполь)
Бородуліна Вероніка - студентка спеціальності «Соціальна робота»
Донецького державного університету управління (м. Маріуполь)
Кейс-менеджмент як метод організації соціальної роботи з родинами
під час воєнних дій (на прикладі м. Маріуполь)
Руденко Дар’я - магістрантка спеціальності «Соціологія» Донецького
державного університету управління (м. Маріуполь)

Розвиток благодійності в Україні в умовах війни (за матеріалами
соціологічних досліджень)
Русин Інна Миколаївна - старший офіцер відділу по роботі з
іноземцями та адміністративного провадження штабу Донецького
прикордонного загону
Нікітенко Едуард Миколайович - військовослужбовець Державної
прикордонної служби України Донецького прикордонного загону
Соціальна робота в умовах війни
Слозанська Ганна Іванівна - доцент кафедри соціальної педагогіки і
соціальної
роботи
Тернопільського
національного
педагогічного
університету імені Володимира Гнатюка, к.пед.н. (м. Тернопіль)
Кейс-менеджмент у роботі із соціально вразливими категоріями
населення в умовах територіальної громади
Срібна Марія Андріївна - провідний науковий співробітник
Національного музею історії України, к.і.н. (м. Київ)
Різновиди допомоги цивільному населенню в ході війни на сході
України (на прикладі товариства червоного хреста України)
Твердун Катерина Андріївна - інспектор відділу кадрового
забезпечення Голосіївського управління поліції Головного управління
Національної поліції у (м. Київ)
Деякі
проблемні
питання
соціального
захисту
учасників
антитерористичної операції
Тіхонов Валерій - магістрант спеціальності «Соціологія» Донецького
державного університету управління (м. Маріуполь)
Конкурентноспроможність ВПО в умовах війни в Україні
Царенко Людмила Григорівна - старший науковий співробітник
Інституту психології імені Г.С. Костюка Національної академії
педагогічних наук України (м. Київ)
Основні принципи надання психологічної допомоги постраждалим
внаслідок екстремальних та надзвичайних ситуацій
Цевельов Олег Євгенійович - перший заступник начальника
Донецько-Луганського регіонального управління Державної прикордонної
служби України, начальник штабу к.н.держ.упр. (м. Краматорськ)
Державне реагування у сфері безпеки державного кордону: аспекти
соціального захисту військовослужбовців і членів їхніх сімей та шляхи
їхнього підвищення

Чернін Ігор Маркович - доцент кафедри соціальної політики
Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, к.е.н.,
доцент (м. Київ)
Основні напрямки соціального захисту військовослужбовців Збройних
сил України

