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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ  
КОНФЕРЕНЦІЇ

Голова оргкомітету: 
Жилінська Оксана Іванівна – професор, проректор з наукової роботи.

Співголови оргкомітету: 
Конверський Анатолій Євгенович  –  академік НАН України, декан філософ-
ського факультету;
Обушний Микола Іванович  – професор, директор Центру українознавства 
філософського факультету;
Руденко Сергій Валерійович  – професор, заступник декана філософського 
факультету.

Члени оргкомітету: 
Агєєв Олександр Григорович – кандидат  історичних наук, доцент кафедри 
археології та спеціальних історичних дисциплін Могильовського державно-
го університету імені А.О. Кулешова (м. Могильов, Білорусь);
Пушкін Ігор Олександрович – кандидат історичних наук, доцент кафедри гу-
манітарних дисциплін Могильовського державного університету харчуван-
ня (м. Могильов, Білорусь);
Сапенко Ярослав – професор філософії (габілітований) Зеленогурського уні - 
вер  ситету;
Скляр Володимир Миколайович – доктор історичних наук, професор, завід-
увач кафедри українознавства, культурології та історії науки Національного 
технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
Воропаєва Тетяна Сергіївна – кандидат психологічних наук, доцент, стар ший 
науковий співробітник Центру українознавства філософського факультету;
Грабовська Ірина Миколаївна – кандидат філософських наук, старший нау-
ковий співробітник, старший науковий співробітник Центру українознавства 
філософського факультету;
Кагамлик Світлана Романівна – кандидат історичних наук, старший науковий  
співробітник, старший науковий співробітник Центру українознавства філо-
софського факультету;
Сорочук Людмила Василівна – кандидат філологічних наук, науковий співро-
бітник Центру українознавства філософського факультету.

Секретар оргкомітету:
Авер’янова Ніна Миколаївна – кандидат філософських наук, науковий спів-
робітник Центру українознавства філософського факультету (239–34–96). 

Технічне забезпечення:
Туренко Віталій Едуардович – кандидат філософських наук, науковий спів-
робітник філософського факультету.



ПОРЯДОК РОБОТИ  
ТА РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦІЇ

10.00 – 11.00 –   підключення учасників конференції до координацій-
ної групи на платформі Google Meet

11.00 – 13.00 –  пленарне засідання (доповіді до 10 хв.
13.00 – 14.00 –  обідня перерва
14.00 – 16.00 –   секційні засідання (доповіді до 10 хв., повідом лен ня –  

до 5 хв.)
16.00 – 16.30 –  підведення підсумків, прийняття Ухвали конференції
 
Місце проведення:    м. Київ, Володимирська, 60,  

червоний корпус університету,  
філософський факультет, ауд. 310.

Формат проведення змішаний (очно-дистанційний).

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
(8 жовтня 2020 р. 11.00 – 13.00)

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
вул. Володимирська, 60, ауд. 310 (3-й поверх)

Модератор: Микола Обушний

Воропаєва Тетяна (м. Київ, Україна)
Найбільші виклики, загрози та небезпеки для сучасного українства

Газізова Олена (м. Київ, Україна)
Загрози національній безпеці в гуманітарній площині: ціннісно-
смис лові аспекти

Обушний Микола (м. Київ, Україна)
«Русский мир» – неоімперська доктрина путінської Росії

Агеєв Аляксандр (м. Могильов, Білорусь)
Білоруські протести в контексті досліджень конфліктизаційних про-
цесів на пострадянському просторі (компаративний аналіз)

Грабовська Ірина (м. Київ, Україна)
Шляхи та методи протистояння путінізмові в контексті українських 
реалій сьогодення

Шакурова Ольга (м. Київ, Україна)
Вплив Російської агресії на розвиток етнічної самосвідомості та ет-
ніч ної ідентичності українців

Сморжевська Оксана (м. Київ, Україна)
Декомунізація публічного простору України: досягнення і проблеми

Войналович Віктор (м. Київ, Україна)
Сучасний релігійний простір України у контекстах зовнішніх і внут-
рішніх викликів

Гудима Олександр (м. Київ, Україна)
Релігійні стосунки в сучасній Україні після здобуття Томосу

Кагамлик Світлана (м. Київ, Україна)
Релігійні конфлікти в середовищі українського православ’я



Сорочук Людмила (м. Київ, Україна)
Роль національної культури у деконфліктизації українського су-
спіль  ства

Василик Ірина (м. Київ, Україна)
Адвокатура діаспори: напрямки і перспективи досліджень

Кобченко Катерина (м. Київ, Україна)
«Боротьба триває й сьогодні, отримавши гасло: Київ проти Мос
кви!»: протистояння українських націоналістів радянському режиму 
в роки Холодної війни

Брехунець Ніна (м. Переяслав-Хмельницький, Україна)
Розбудова громадянського суспільства в Україні в умовах гібридної 
російської агресії

Шептицька Тетяна (м. Київ, Україна)
Суспільно-психологічні наслідки Великого терору (за матеріалами 
архівно-кримінальних справ репресованих)

Авер’янова Ніна (м. Київ, Україна)
Арт-терапевтичний ефект мистецтва в контексті деконфліктизації 
укра їнського суспільства

 
СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ

(8 жовтня 2020 р. – 14.00 – 16.00)

Секція 1
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ВИКЛИКІВ ТА ЗАГРОЗ У КОНФЛІКТИЗАЦІЇ 
КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНСТВА

Головують: Кагамлик Світлана, Денисюк Сергій
Секретар: Ковтун Людмила

Беззуб Юрій (м. Київ, Україна)
Постать Бориса Грінченка в соціокультурних вимірах українського 
націо нального відродження (за его-документами сучасників)

Бродецька Юлія (м. Дніпро, Україна)
Відчуження від себе як розрив життєвих зв’язків зі світом

Власова Тетяна (м. Дніпро, Україна)
Еволюція ґендерного дискурсу в концептуальних проблемах кон-
фліктології

Грабовський Сергій (м. Київ, Україна)
Конфліктогенні чинники російського колоніалізму: погляд Олеся 
Гончара

Денисюк Сергій (м. Київ, Україна)
Трансформація національної свідомості в умовах тоталітаризму: 
 візія Ю. Шевельова

Доценко Віктор (м. Київ, Україна)
Місце українських земель в московській концепції збирання спад-
щини Київської Русі

Ковтун Людмила (м. Київ, Україна)
Роль колористики у дослідженнях конфліктності

Пивовар Сергій (м. Київ, Україна)
Українська державність у контексті православного інтернаціоналіз-
му: ретроспективний погляд

Стребкова Юлія (м. Київ, Україна)
Українські практики сурогатного материнства у світових трендах 
біо політики

Усатенко Галина, Усатенко Тамара (м. Київ, Україна)
Туризм в контексті наукової раціональності українознавства

Фесенко Галина, Кравченко Олена (м. Харків, Україна)
Символічні конфлікти часопростору українства в урбаністичних сту-
діях

Цимбал Тетяна (м. Кривий Ріг, Україна)
Вектори взаємодії української діаспори та метрополії в сучасних 
умовах

Цюрупа Михайло (м. Київ, Україна)
Ідейно-політичний вплив концепту Кирило-Мефодіївського товари-
ства на формування національної військової сфери кінця ХІХ – пер-
шої половини ХХ століть

Шахно Юлія (м. Кривий Ріг, Україна)
Особливості української ментальності як підґрунтя формування діа-
спор



Секція 2
ВИКЛИКИ ТА ЗАГРОЗИ УКРАЇНСТВУ НА СУЧАСНОМУ 

ЕТАПІ КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ
Головують: Авер’янова Ніна, Сорочук Людмила

Секретар: Фігурний Юрій

Безсмертна Наталія (м. Київ, Україна)
Сучасні виклики та загрози функціонуванню української мови на 
окупованих територіях Донецької області

Висовень Оксана (м. Переяслав-Хмельницький, Україна)
Екстрополяція методів боротьби радянського тоталітарного режиму 
на сучасну політику путінської автократії щодо протестантських ре-
лігійних конфесій на тимчасово окупованих агресором українських 
теренах

Машкова Інна (м. Київ, Україна)
Досвід освітян-українознавців Канади та сучасні освітні виклики в 
Україні

Петриченко Катерина (м. Київ, Україна)
Український закордонний паспорт у процесі виїзду громадян УНР за 
кордон: успіхи та невдачі

Семенова Оксана (м. Київ, Україна)
Носії радянської ідентичності у соціокультурному просторі сучасної 
України

Талько Тетяна (м. Дніпро, Україна)
Християнський екстремізм: ідеологічні засновки і загрози для Укра-
їни

Фігурний Юрій (м. Київ, Україна)
Взаємозв’язок між залишками радянської спадщини в етнокультур-
ній сфері України, російською агресією та сучасними етнокультурни-
ми процесами

Чирков Олег (м. Київ, Україна)
Розвиток релігійної ситуації з погляду новітніх етнокультурних ви-
кликів та загроз українському суспільству

Секція 3
ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО В УКРАЇНІ 

В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ ТА ЗАГРОЗ
Головують: Грабовська Ірина, Бойко Світлана

Секретар: Галицька Юлія

Безруков Андрій (м. Дніпро, Україна)
Роль публічної сфери в концепції комунікативного суспільства

Бойко Світлана (м. Київ, Україна)
Роль української молоді у формуванні громадянського суспільства: 
соціокультурний аспект

Власова Ольга (м. Дніпро, Україна)
Ґендерна темпоральність як вимір соціальних конфліктів: україн-
ський контекст

Галицька Юлія (м. Дніпро, Україна)
Ресурси медіа як фактор зміцнення національної безпеки

Дзира Олеся (м. Київ, Україна)
Українські громадські організації Канади на сторожі греко-като-
лицької церкви у 30-х рр. ХХ ст.

Кононенко Алла (м. Київ, Україна)
Формування національно-культурної ідентичності підростаючого 
по ко ління в умовах сучасних викликів та загроз

Мозер Майя (м. Київ, Україна)
Національна ідея: аспекти конфліктизації в час модерну

Отрошко Любов (м. Київ, Україна)
Роль АБН та її лідерки Ярослави Стецько у декомунізаційних про-
цесах в Україні

Павенська Людмила (м. Ванкувер, Канада)
Допомога українців діаспори Канади як один зі стабілізуючих чин-
ників у суспільному житті сучасної України

Щербенко Едуард (м. Київ, Україна)
Феномен Майдану в світлі кризи ідентичності



Секція 4
ПРАВОВІ АСПЕКТИ В КОНФЛІКТИЗАЦІЙНИХ 

ПРОЦЕСАХ УКРАЇНИ
Головують: Василик Ірина, Шеремета Оксана

Секретар: Шевченко Ірина

Басара-Тиліщак Галина (м. Київ, Україна)
Невідома публіцистика адвоката Михайла Західного періоду Україн-
ської революції (1917–1918 рр.)

Лугова Олена (м. Бережани, Україна)
Адвокатура Бережан у 1919–1939 рр.

Луговий Богдан (м. Бережани, Україна)
Адвокати та правники у становленні військових формувань на За-
хідній Україні у 1914–1919 рр.

Поліщук Вікторія (м. Київ, Україна)
Діяльність адвоката в медіації у господарських спорах

Трибой Олег (м. Київ, Україна)
Проблеми прихованих конфліктів та способи їх вирішення

Шевченко Ірина (м. Київ, Україна)
Медіація як засіб формування культури мирного вирішення спорів

Шеремета Оксана (м. Київ, Україна)
Декомунізація досліджень історії філософії України: о. М. Конрат та 
його критика соціалістично-комуністичної ментальності

Шкода Тетяна (м. Київ, Україна)
Соціальна відповідальність адвоката в контексті сучасних викликів 
розвитку громадянського суспільства України


