Організаційний комітет
Оніпко ОлекгівсФедорович», доктор технічних наук, професор, академік
Української академії наук, президент УАН;
Вашкевич Віктор Миколайович, доктор філософських наук, професор,
академік Української академії наук, професор кафедри соціальних та публічних
комунікацій Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова,
головний редактор збірника «Гілея: науковий вісник»;
Кривошея Володимир Володимирович, доктор історичних наук, академік
Української академії наук, заслужений діяч науки і техніки України, перший
заступник директора Українського інституту національної пам'яті;
Халамендик Вікторія Борисівна, доктор філософських наук, професор
кафедри соціології, політології та соціальної роботи Національного технічного
університету України «КПІ»;
Куцепал Світлана Вікторівна, доктор філософських наук., професор,
академік Української академії наук, завідувач кафедри гуманітарних та соціальноекономічних навчальних дисциплін Полтавського юридичного інституту
Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава
Мудрого» (м. Полтава).
Александрова Олена Станіславівна, доктор філософських наук, професор,
завідувач кафедри філософії Київського університету імені Бориса Грінченка;
Марутян Рена Рубенівна, кандидат історичних наук, доцент, докторантка
кафедри національної безпеки Національної академії державного управління при
Президентові України.
Регламент р о б о т и конференції:
0 9 :0 0 - 1 0 :0 0

- реєстрація учасників.

1 0 :0 0 - 1 3 :0 0 - відкриття конференції. Пленарне засідання.
1 3 :0 0 - 1 4 :0 0 - перерва на обід
1 4 :0 0 - 1 6 :0 0 - р о б о т а секцій
1 6 :0 0 - 1 6 :3 0 - перерва на чай т а каву
1 6 :3 0 - 1 8 :0 0 - продовження р о б о т и секцій
Інформаційна підтримка:
«Гілея: науковий вісник». Збірник наукових праць
Вітальне слово:

доктор т ехнічних наук, професор, академік Української академії н а у к
президент УАН Оніпко Олексії Федорович
Головуюча: Халамендик Вікторія Борисівна, доктор філософських наук,
професор кафедри соціології, п о літ ології та соціальної робот и Н аціонального
т ехнічного університ ет у України «КПІ»
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Пленарне засідання:
Вєдрін Олів'є, представник Європейської комісії у Франції
Тема доповіді: « Евросоюз в умовах глобальних викликів»
Вашкевич Віктор Миколайович, доктор філософських наук, професор,
академік Української академії наук, професор кафедри соціальних та публічних
комунікацій Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.
Тема доповіді: «Ціннісні трансформації українського суспільства в умовах
глобалізації»
Кривошея Володимир Володимирович, доктор історичних наук, академік
Української академії наук, заслужений діяч науки і техніки України, перший
заступник директора Українського інституту національної пам'яті.
Тема доповіді: «Національна пам 'ять: Європа т а Україна»
Халамендик Вікторія Борисівна, доктор філософських наук, професор
кафедри
соціології,
політології
та
соціальної
роботи
Національного
технічного університету України «КПІ». Тема доповіді: «Від партнерства до
відповідальності»
Александрова Олена Станіславівна, доктор філософських наук, професор,
завідувач кафедри філософії Київського університету імені Бориса Грінченка
(м. Київ). Тема доповіді: «Середній клас як умова стабільності суспільства».
Марутян Рена Рубенівна, кандидат історичних наук, доцент, докторантка
кафедри національної безпеки Національної академії державного управління
при Президентові України (м. Київ). Тема доповіді: «Краудсорсінг у сфері
національної безпеки».
Секція № 1. Соціальні аспекти феномену соціального партнерства
• Держава та громадянське суспільство: партнерські відносини на тлі
соціально-економічної кризи.
■Держава-партнер: комунікація, солідарність, опосередкування інтересу.
• Людина та держава: взаємоузгодження потреб та інтересів
• Соціально-правові аспекти соціального партнерства

Н ауковий керівник: Халамендик Вікторія Борисівна, доктор філософських
наук, професор кафедри соціології, політології та соціальної роботи Національного
технічного університету України «КПІ».
Доповіді:
Куцепал Світлана Вікторівна, доктор філософських наук., професор,
академік Української академії наук, завідувач кафедри гуманітарних та
соціально-економічних навчальних дисциплін Полтавського юридичного
інституту Національного університету «Юридична академія України імені
Ярослава Мудрого» (м. Полтава). Тема доповіді: «Діалектика держави т а
громадянського суспільства в епоху постсучасності».
Пасько Ярослав Ігорович, доктор філософських наук, професор, професор
кафедри соціології управління Донецького державного університету управління
(м. Донецьк). Тема доповіді: «Держава т а громадянське суспільство в Європі
т а Україні: соціальне партнерство чи конфлікт цінностей?».

Дубінін Віктор Власовкч, доктор філософських наук, доцент, професор
кафедри філософії, соціально-політичних і юридичних наук Донбаського
державного педагогічного університету (м. Слов'янськ). Тема доповіді:
«Державне т а громадянське суспільство у філософсько-синергетичному
вимірі».
Щириця Тетяна Володимирівна, кандидат філософських наук, доцент
кафедри філософії Національного технічного університету України «КПІ»
(м. Київ). Тема доповіді: «Базові цінностіякумова формування громадянського
суспільства».
Гончаров Володимир Іванович, кандидат філологічних наук, професор,
академік Української академії наук, директор Інституту іноземної філології
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Тема доповіді:
«Євроінтеграція освітнього простору України: аксіологічні аспекти».
Кузнецова Оксана Олегівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри
іноземних мов фінансово-економічного факультету Київського національного
економічного університету ім. Вадима Гетьмана (м. Київ). Тема доповіді:
«П артнерство викладача і студен та в процесі вивчення іноземної мови».
Сафонова Наталія Михайлівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри
історії України юридичного факультету Східноукраїнсього національного
університету імені Володимира Даля (м. Луганськ). Тема доповіді: «Державне
регулювання підготовки викладацьких кадрів українських вишів на тлі
соціально-економічних змін (80-90-і pp. X X с т . -початок X X I с т .) » .
Бокал Ганна Василівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри історії
філософії Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ).
Тема доповіді: «Принцип історизму в методології історичних наук».
Стоян Дар'я Владиславівна, кандидат філософських наук, старший викладач
кафедри суспільних та гуманітарних наук Державного економіко-технологічного
університету транспорту (м. Київ). Тема доповіді: «Актуальність спадщини
Юліана Вассияна в питанні вирішення проблеми нації».
Кивлюк Ольга Петрівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий
співробітник, професор кафедри менеджменту та інноваційних технологій
дошкільної освіти Інституту розвитку дитини НПУ імені М.П.Драгоманова
(м. Київ). Тема доповіді: «Інформаційна педагогіка як провідний засіб
розвитку інформаційного суспільства в умовах глобалізації».
Майструк Наталія Олегівна, кандидат соціологічних наук, доцент
кафедри політології, соціології та соціальної роботи Національного технічного
університету України «КПІ» (м. Київ). Тема доповіді: «Соціокультурні аспекти
мондіалізму».
Овсянкіна Людмила Анатоліївна, кандидат філософських наук, доцент
кафедри філософії Київського університету імені Бориса Грінченка. Тема доповіді:
«Філософських аналіз моралі у контексті сучасного людиноорієнтованого
управління».
Свідло Тетяна Миколаївна, кандидат філософських наук, доцент кафедри
філософії Національного технічного університету України «КПІ».
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Сторожик Марина Іванівна, аспірантка кафедри філософії Національного
технічного університету України «КПІ».
Тема співдоповіді: «Соціальне
традиції т а сучасність».

партнерство

в освітніх практиках:

Лісовський Петро Миколайович, кандидат філософських наук доцент,
заступник завідувача кафедри соціології Міжрегіональної академії управління
персоналом (м. Київ). Тема доповіді: «Глобальна фінансова криза як
депресійний дух часу у спекулятивному капіталі».
Разуменко Ольга Олегівна, кандидат педагогічних наук, доцент, докторантка
кафедри філософії Харківського національного педагогічного університету імені
Г.С.Сковороди (м. Харків). Тема доповіді: «Педагогічні відносини як соціальне
партнерство».
Крижанівська Олеся Прокопівна, кандидат історичних наук, доцент,
заступник завідувача кафедри політології, соціології та соціальної роботи
Національного технічного університету України «КПІ» (м. Київ). Тема доповіді:
«Солідарне суспільство в європейській соціологіїХІХстоліття:ідеологічний
ракурс проблеми».
Сурмяк Юрій Романович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
педагогіки та соціальної роботи Львівського державного університету внутрішніх
справ (м. Львів). Тема доповіді: «Взаємодія органів внутрішніх справ т а
професійно-технічних навчальних закладів у правовому вихованні учнів як
форма соціального партнерства».
Кревошеєва Олена Іванівна, завідуюча лабораторією кафедри соціальної
роботи Запорізького національного технічного університету (м. Запоріжжя).
Тема доповіді: «Громадсько-політичні рухи в глобальному інформаційному
просторі».
Димитров Владислав Юрійович, викладач кафедри політології, соціології
та соціальної роботи Національного технічного університету України «КПІ»
(м. Київ). Тема доповіді: «Японська модельуправління в контексті глобальних
викликів».
Рябінчук
Михайло
Валентинович,
аспірант
кафедри
філософії
Національного технічного університету України «КПІ» (м. Київ). Тема доповіді:
«Держава т а суспільство як співпродуценти соціального капіталу».
Василець Ольга Іванівна, старший викладач кафедри політології, соціології
та соціальної роботи Національного технічного університету України «КПІ»
(м. Київ). Тема доповіді: «Сучасні освіта й держава: у пасці взаємних
очікувань».
Куцик Катерина Миколаївна, старший викладач кафедри філософії
Національного технічного університету України «Київський політехнічний
інститут» (м. Київ). Тема доповіді: «Антропологічні виміри соціальної
держави».
Трачук Володимир Омелянович, старший викладач кафедри філософії та
політології Національного університету державної податкової служби України
(м. Ірпінь). Тема доповіді: «Відносини держави і громадянського суспільства:
українські реалії т а перспективи».
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Попович Василь Михайлович, старший викладач кафедри соціально!
робота Запорізького національного технічного університету (м. Запоріжжя).
Тема доповіді: «Соціальне партнерство як філософська категорія».
Жукова Ганна Вікторівна аспірантка кафедри філософії
Харківського
національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди (м. Харків). Тема
доповіді: «Мрія у контексті минулого, сучасного і майбутнього».
Сердюк
Катерина Олександрівна, аспірантка Інституту філософії
імені Г.С.Сковороди НАНУ (м. Київ). Тема доповіді: «Взаємодія «державагромадянин» в «добу тероризму»».
Глущенко Анатолій Олександрович, студент Національного педагогічного
університету імені М.П.Драгоманова, спеціальність «Політологія» (м. Київ). Тема
доповіді: «Побудова взаємодії між людиною т а державою, щ о має на м е т і
створення громадянського суспільства».
Клименко Мальвіна Іванівна, викладач кафедри політології, соціології
та соціальної роботи Національного технічного університету України «КПІ»
(м. Київ). Тема доповіді: «Соціальна солідарність як умова соціального
партнерства».
Цгопак Ірина Григорівна, аспірантка кафедри філософії Національного
технічного університету України «Київський політехнічний інститут» (м. Київ).
Тема доповіді: «Модернізація освітнього простору України в контексті
формування культурної ідентичності особистості».
Брусакова Оксана Валеріївна, здобувачка кафедри філософії Харківського
національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди (м. Харків). Тема
доповіді: «Роль права у розширенні колективної пам'яті нації».
Вергун Ольга Миколаївна,
консультант Національного інституту
стратегічних досліджень (м. Київ). Тема доповіді: «П отреби т а інтереси в
умовах становлення громадянського суспільства».
Мігалуш Анастасія Олександрівна, викладач кафедри політології, соціології
та соціальної роботи Національного технічного університету України «Київський
політехнічний інститут» (м. Київ). Назва доповіді: «Стратегії побудови
освітньої політики стосовно людей з особливими потребами: світовий
досвід».
Жученко Ірина Олександрівна, студентка хіміко-технологічного факультету
Національного технічного університету України «Київський політехнічний
інститут» (м. Київ). Тема доповіді:
«Соціальне партнерство як форма
регулювання соціально-трудових відносин в умовах ринку».
Секція № 2. Економічні та політичні аспекти соціального партнерства
• Держава та третій сектор: конструктивний діалог та взаємодія.
• Партнерство бізнесу та влади в умовах соціальної кризи: європейський
досвід та вітчизняні реалії.
• Середній клас в Україні: креативний клас як суб'єкт інноваційної
модернізації в Україні.
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Н ауковий
керівник: Александрова Олена Сіаніславівна, доктор
філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії Київського
університету імені Бориса Грінченка.
Доповіді:
ІЬнюкова Лілія Василівна, доктор наук з державного управління, доцент,
завідувач кафедри державного управління та управління освітою Київського
університету імені Бориса Грінченка (м. Київ). Тема доповіді: «Політичні партії
як вираження суспільних інтересів».
Горбань Олександр Володимирович, доктор філософських наук, доцент,
завідувач кафедри філософії і права Національної академії природоохоронного і
курортного будівництва (м. Сімферополь, Україна). Тема доповіді: «Специфічні
риси формування середнього класу в Україні».
Агарков Олег Анатолійович, кандидат соціологічних наук, доцент, завідувач
кафедри соціальної роботи Запорізького національного технічного університету
(м. Запоріжжя). Тема доповіді: «Соціальне партнерство як механізм соціальнополітичного маркетингу».
Шаповалова Ірина Василівна, кандидат філософських наук, доцент
кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Національного університету
кораблебудування імені адмірала Макарова. Тема доповіді: «Морально-етичний
вимір бізнес-середовища в трансформаційних суспільствах».
Арабаджиєв Дмитро Юрійович, кандидат політичних наук, доцент
кафедри соціальної роботи Запорізького національного технічного університету
(м. Запоріжжя). Тема доповіді: «Особливості інституційного розвитку
громадських організацій в Україні».
Здоровенко Віктор Васильович, кандидат філософських наук, доцент,
професор кафедри філософії імені професора Валерія Григоровича Скотного
Дрогобицького Державного педагогічного університету імені Івана Франка
(м. Дрогобич). Тема доповіді: «Соціальні аспекти головних методів сучасної
політики і трансформація функцій централізованих держав».
Сурмяк Юрій Романович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
педагогіки та соціальної роботи Львівського державного університету внутрішніх
справ.
Кудрик Ліліана Григорівна, кандидат філософських наук, доцент,
доцент кафедри життєвих компетентностей Львівського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти (м. Львів). Тема співдоповіді:
«Правова регламентація соціального партнерства міліції і навчальних
закладів у правовій просвіті учнівської молоді».
Воробйова Любов Сергіївна,
кандидат філософських наук, доцент,
завідуюча кафедрою філософії та політології Національного університету
державної податкової служби України (м. Ірпінь). Тема доповіді: «Соціальна
відповідальність бізнесу в сучасному глобалізованому просторі (м. Ірпінь,
Україна)».
Бондар Тетяна Іванівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри
філософії Київського університету імені Бориса Грінченка (м. Київ). Тема доповіді:
«Тероризм як чинник впливу на політичні процеси (м, Київ, Україна)».

Купрій Тетяна Георгіївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри
філософії Київського університету імені Бориса Грінченка (м. Київ). Тема доповіді:
«Участь громадських організацій у формуванні ефективної соціальної
політики (на прикладі «мобільних офісів»)».
Цибенко Лариса Борисівна, керівник навчального
суспільства Київського університету імені Бориса Грінченка.
Тема доповіді: «П от р е б а

в діалозі т а

відділу Інституту

взаємодії між особистістю,

спільнотою т а суспільством».
Здоровенко Валентина Василівна, викладач кафедри філософії професора
Валерія Григоровича Скотного Дрогобицького Державного педагогічного
університету імені Івана Франка (м. Дрогобич). Тема доповіді: «Соціальне
партнерство т а модель суспільних явищ сучасної України».
Бабарикіна Надія Анатоліївна, викладач кафедри соціальної роботи
Запорізького національного технічного університету (м. Запоріжжя). Тема
доповіді: «Громадянське суспільство - механізм зв'язку індивіда з державою
як політичною організацією суспільства».
Гаврилюк Дмитро Юрійович, аспірант Інституту політології та права,
НПУ імені М.П.Драгоманова (м. Київ). Тема доповіді: «Мінімізація ризиків
абсентеїзму на тлі прагматичної взаємодії Української держави т а її
громадян».
Яковлева Світлана Олександрівна, аспірантка
політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій
Університету

«Україна»

(м.

Київ).

Тема

кафедри

доповіді:

суспільно-

«Інституційно-

організаційні засади розвитку концепції корпоративної соціальної
відповідальності в умовах глобалізації: порівняльний аналіз досвіду країн
Західної Європи т а України».
Радей Андрій Сергійович, викладач кафедри політології, соціології та
соціальної роботи Національного технічного університету України «КПІ»
(м. Київ). Тема доповіді: «Формування сучасної української бюрократії».
Юзькова Ірина Валеріївна, магістрант Київського університету імені Бориса
Грінченка. Тема доповіді: «Соціальне партнерство як передумова вирішення
суспільних протиріч».
Астряб Наталія Борисівна, викладач кафедри філософії Київського
університету імені Бориса Грінченка (м. Кив). Тема доповіді: «Середній клас в
Україні: глобальні виклики».
Секція № 3. Соціальне партнерство у сфері національної безпеки
• Військово-цивільний контроль над Воєнною організацією іправоохоронними
органами держави: міжнародний досвід та українська практика.
Недержавна система забезпечення
глобальних викликів та загроз.

національної

безпеки

в умовах

• Міжнародні мережеві громадські структури як фактор впливу на стан
національної безпеки.
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Н ауковий керівник: Марутяк Рена Рубенівна, кандидат історичних
наук, доцент, докторант кафедри національної безпеки Національної академії
державного управління при Президентові України.
Доповіді;
Мусієнко Іван Іванович, доктор наук з державного управління, начальник
ІПЮК для СБ України при НУ «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
(м. Харків). Тема доповіді: «Національна безпека: до проблеми удосконалення
і посилення у добу глобалізації».
Цюрупа Михайло Володимирович, доктор філософських наук, професор
Національного університету оборони України;
Ясинська Вікторія Сергіївна, кандидат політичних наук, доцент (м. Київ).
Тема співдоповіді: «Демократичний цивільний контроль над збройною
силою України: стан і перспективи».
Дзьобань Олександр Петрович, доктор філософських наук, професор
кафедри філософії Національного університету «Юридична академія України імені
Ярослава Мудрого» (м. Харків). Тема доповіді: «Інформаційні детермінанти
сучасних трансформаційних суспільних процесів».
Садовський Валерій Михайлович,
Голова правління громадської
організації «Асоціація розвитку та безпеки». Тема доповіді: «Взаємодія держави
з громадянським суспільством у сфері національної безпеки».
Єрохіна Тетяна Володимирівна, аспірантка кафедри суспільно-політичних
наук, глобалістики та соціальних комунікацій Відкритого міжнародного
університету розвитку людини «Україна» (м. Запоріжжя). Тема доповіді: «Медіатероризм: сутність і принципи протидії»
Шимкевич Катерина Олександрівна, аспірантка, асистент кафедри
всесвітньої історії та міжнародних відносин історичного факультету Запорізького
національного університету (м. Запоріжжя). Тема доповіді: « Міжнародні і
локальні правозахисні організації Хорватії т а національна безпека (198920 11 p p .)» .
Азамбаєв Руслан Муратбекович, магістр, аспірант кафедри політології
соціологи та соціальної роботи Національного технічного університету України
«КПІ» (м. Київ). Тема доповіді: «Роль недержавних організацій у контролі за
експортом озброєнь».
Павлюк Катерина Степанівна, аспірантка кафедри національної безпеки
Національної академії державного управління при Президентові України
(м. Київ). Тема доповіді: « Міжнародні мережеві громадські ініціативи т а
структури як ф актор впливу на стан національної безпеки»
Радіонова Анастасія Олександрівна, курсантка 2-го курсу ІПЮК для
СБ України при НУ «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
(м. Харків). Тема доповіді: «Національна безпека і соціальне партнерство у
добу глобалізації».
Секція № 4. Національна пам'ять в сучасній Україні:
між традицією і модернізацією
• Сучасні соціальні ідентичності.
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• Діалектика минулого, сучасного, майбутнього.
• Колективна пам'ять і партнерство.

керівник: Кривошея Володимир Володимирович, доктор
історичних наук, академік Української академії наук, перший заступник директора
Українського інституту національної пам'яті.
Н ауковий

Секретар: Волянюк Ольга Ярославівна, кандидат політичних наук, науковий
співробітник Українського інституту національної пам'яті.
Ппппвіпі:
Вєдєнєєв Дмитро Валерійович, доктор історичних наук, професор,
заступник директора з наукових питань Українського інституту національної
пам'яті (м. Київ). Тема доповіді: «Наукове забезпечення формування
політики національної пам'яті: необхідність активізації, зміст т а місце у
гуманітарній сфері України»
Киридон Алла Миколаївна, доктор історичних наук, професор, завідувач
відділу дослідження теоретичних і прикладних проблем національної пам'яті
Українського інституту національної пам'яті (м. Київ). Тема доповіді: «Л а н д ш а ф т
пам'яті: концептуалізація п о н я т т я » .
Буряк Лариса Іванівна, доктор історичних наук, доцент, завідувач відділу
дослідження впливу на національну пам'ять соціальних і духовно-культурних
чинників Українського інституту національної пам'яті (м. Київ). Тема доповіді:
«Семантичний простір Києва у контексті соціокультрних трансформацій
X X с т .»
Омельченко Олег Володимирович, кандидат історичних наук, академік
Української академії наук, заступник директора Українського інституту
національної пам'яті (м. Київ). Тема доповіді.* «Похоронки» як символ травм и ».
Фельдман Олександр Борисович, кандидат філософських наук, докторант
кафедри філософії Харківського національного педагогічного університету
імені Г.С.Сковороди, народний депутат ВР України (м. Харків). Тема доповіді:
«Благодійність як колективна пам 'я ть».
Применко Олеся Богданівна, кандидат філософських наук, доцент, заступник
завідувача кафедри філософії МАУП (м. Київ). Тема доповіді: «Нація й держава
як головні кон с т а нт и ідентичності людини у сучасному герменевтичному
дискурсі».
Бессонова Марина Миколаївна кандидат історичних наук доцент старший
науковий співробітник Державна установа «Інститут всесвітньої історії
НАН України» (м. Київ). Тема доповіді: «Специфіка ідентичності нації у
мультикультурних суспільствах в умовах глобалізації: приклад Канади».
Бобіна Олег Валерійович, кандидат історичних наук, доцент, завідувач
кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Національного університету
кораблебудування імені адмірала Макарова. Тема доповіді: «Витіснення як
процес національної пам'яті: або про щ о хочеться забути і не згадувати в
історії України».
Федоренко Михайло Олександрович, кандидат історичних наук, доцент
кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Національного університету
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кораблебудування імені адмірала Макарова. Тема доповіді: «Роздуми про
єдність слов'ян: загально-етнічна пам 'ять чи міф?».
Маклюк Ольга Миколаївна, кандидат історичних наук, доцент, доцент
кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин Запорізького національного
університету (м. Запоріжжя). Тема доповіді: «Візуалізація історичної пам'яті
в музейних експозиціях т а історичних місцях пострадянського простору».
Гордієнко Михайло Григорович, кандидат політичних наук, доцент кафедри
філософії та політології Національного університету державної податкової
служби України, (м. Ірпінь). Тема доповіді: «Роль традиції у реконструкції
національної пам'яті».
Цимбал Тетяна Володимирівна, кандидат філософських наук, доцент, доцент
кафедри філософії і соціальних наук Криворізького національного університету
(м. Кривий Ріг). Тема доповіді: «П ам 'я ть - ідентичність - моральна
відповідальність».
Дмитренко Марія Йосипівна кандидат філософських наук, доцент, завідувач
кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Черкаського банківського інституту
університету банківської справи НБУ (м. Черкаси). Тема доповіді: «Колективна
пам 'ять і корпоративна культура».
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). Тема доповіді: «Меморіальний образ Тараса Шевченка».
Волянюк Ольга Ярославівна, кандидат політичних наук, науковий
співробітник відділу дослідження теоретичних і прикладних проблем
національної пам'яті Українського інституту національної пам'яті (м. Київ).
Тема доповіді: «Спільноти пам'яті в інформаційну епоху: між державою і
громадянським суспільством».
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). Тема доповіді; « П о с т а т ь В. Чорновола в національній пам'яті
(до 75-річчя від дня народження)».
Калініч Ганна Юріївна, кандидат історичних наук, науковий співробітник
відділу дослідження міжнародних, етнонаціональних та регіональних чинників
національної пам'яті Українського інституту національної пам'яті (м. Київ).
Тема доповіді: «Інструменталізація п о н я т т я «покоління» в дослідженнях
колективної пам'яті».
Цимбал Ірина Володимирівна, науковий співробітник відділу дослідження
впливів державотворчих та цивілізаційних процесів на формування національної
пам'яті Українського інституту національної пам'яті (м. Київ). Тема доповіді:
«Регіональні особливості мовної самоідентифікації населення України».
Коломієць Тетяна Володимирівна, кандидат філософських наук, доцент
кафедри соціології, політології та соціальної роботи Національного технічного
університету України «КПІ» (м. Київ). Тема доповіді: «Роль мовного чинника у
процесі конструювання національної ідентичності».
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Левченко Лариса Леонідівна, кандидат історичних наук, директор
державного архіву Миколаївської області (м. Миколаїв). Тема доповіді: «Внесок
американських істориків-активістів у виявлення і збереження джерел
національної пам'яті в європейських архівах»
Спудка Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри
українознавства
Запорізького
національного
технічного
університету
(м. Запоріжжя). Тема доповіді: « Формування національної ідеї на тлі
історичної пам'яті подій Другої світової війни».
Макарчук Сергій Сергійович, кандидат історичних наук, доцент кафедри
соціально-гуманітарних дисциплін Миколаївської філії Київського національного
університету культури і мистецтв (м. Миколаїв). Тема доповіді: «Діяльність
німецької військової розвідки і контррозвідки на Миколаєві в 1941-1944 гг».
Наумова Ірина Борисівна, молодший науковий співробітник відділу
дослідження історичних трагедій народів України Українського інституту
національної пам'яті (м. Київ). Тема доповіді:«Друга світова війна в історичній
т а національній пам'яті: новітня історіографія».
Ярова Галина Іванівна, директор Музею Гетьманства (м. Київ). Тема доповіді:
«Музеїяк ін с т и т у т и пам'яті».
Ковтунович Тетяна Василівна, помічник директора Українського інституту
національної пам'яті (м. Київ). Тема доповіді: «Національна самосвідомість як
соціальний гармонізуючий чинник в умовах глобалізації».
Дроботенко Мар'яна Олександрівна, аспірантка кафедри філософії
Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди
(м. Харків). Тема доповіді;
«Релігійне виховання як чинник збереження
національної пам'яті у сучасних соціокультурних кон т е к ст а х »
Кавунник Валентин Леонідович, аспірант Інституту української археографії
і джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України (м. Київ). Тема доповіді:
«Зовнішня політика УНР від Берестейського до Ризького мирних договорів
в історіографічних традиціях і дипломатичних документах».
Бабка Володимир
Леонідович,
аспірант Ніжинського державного
університету імені Миколи Гоголя (м. Ніжин). Тема доповіді: « Теоретичні засади
дослідження категорії «історична пам 'ять».
Горбатгак Ольга Олександрівна, асистент кафедри історії України Інституту
суспільства Київського університету імені Бориса Грінченка (м. Київ). Тема
доповіді: «Учительство Київщини другої половини 1940- початку 1960-х
pp.: соціальний п о р т р е т т а ментальність».
Богород Анатолій Володимирович, старший викладач кафедри філософії
Київського університету імені Бориса Грінченка. Тема доповіді: «Танець як
різновид колективної пам'яті: історико-релігієзнавчий аспект».
Колчинський Дмитро Володимирович, аспірант кафедри філософії
Київського університету імені Бориса Грінченка. Тема доповіді: «Вплив медіакомунікацій на збереження національних традицій: соціально-філософський
аналіз».
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