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Організатори конференції:
• Міжнародний культурний центр  «Сяйво» 
• Всеукраїнська асоціація політичних наук
• Національна академія наук вищої освіти України 
• Конфедерація журналістських організацій України

Проблематика конференції:
• Уроки і наслідки українських революцій доби Незалежності 
• Українські революції в контексті націо- та державотворення
• Пасіонарність як рушійна сила суспільно-політичних 

трансформацій
• Українські Помаранчева революція та Революція Гідності як 

рушії демократичного поступу світу
• Чи мають революції завершення: завдання на майбутнє

Регламент роботи конференції 
15.00 – 15.10 – відкриття та привітання учасників конференції
15.10 – 16.20 – пленарне засідання
16.20 – 17.00 – підведення підсумків конференції

Доповіді – до 7 хв.
Виступи в обговоренні – до 3 хв.

Модератор:  
В. І. Сергійчук
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УЧАСНИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ

1. АНДРУСИШИН Богдан Іванович, декан факультету політології та права 
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, док- 
тор історичних наук, професор. 
«Проблематика історіографії українських революцій»

2. АНТОНЯК Ярослав Юрійович, керівник наукової серії «Світові традиції 
державного управління», дослідник історії спецслужб. 
«Зміна влади в Україні революційним шляхом в контексті національної 
безпеки»

3. БОНДАР Юрій Володимирович, завідувач кафедри соціальних комуні- 
кацій Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка кандидат полі-
тичних наук, доцент. 
«Журналістика українських революцій»

4. ГОРДІЙЧУК Мирон Григорович, кандидат історичних наук, завідувач 
Літературно-меморіального будинку-музею Т. Г. Шевченка. 
«Уроки Революції Гідності та завдання на майбутнє»

5. ДЕМІР Ґьокхан, радник голови правління Міжнародного культурного 
центру «Сяйво». 
«Гуманістичний складник революцій»

6. ДВОРЯНЧИКОВА Світлана Євгенівна, кандидат філологічних наук, 
доцент. 
«Мова як чинник державотворення»

7. ЕРДОГДУ Юнус, журналіст. 
«Українські революції: погляд стороннього»

8. КУЛИК Роман Вікторович, офіцер ЗСУ, головний спеціаліст відділу 
правового забезпечення Українського інституту національної пам’яті. 
«Учасники Майдану Гідності у спротиві російській агресії»

9. КУШЕРЕЦЬ Василь Іванович, голова правління Товариство «Знання» 
України. 
«Українські революції в контексті націо- та державотворення»
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10. ЛАЗУРЕНКО Валентин Миколайович, проректор з гуманітарних питань 
Черкаського державного технологічного університету, доктор історичних 
наук, професор. 
«Революція Гідності. Черкащина»

11. ЛУК’ЯНЧУК Георгій Григорович, журналіст газети «Нація і держава».
«Революції в об’єктиві часу» 

12. НАБРУСКО Віктор Іванович, доцент кафедри телебачення і радіомовлення 
інституту журналістики Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, кандидат  політичних наук, доцент. 
«Голос радіо на барикадах революцій»

13. НУРІЄВ Ельхан, журналіст, громадський діяч, співкоординатор 
Антипутінського інформаційного фронту. 
«Українські революції в контексті творення української політичної нації»

14. ОГУЗХАН Серкан –  менеджер Міжнародного культурного центру «Сяйво», 
аспірант кафедри соціології та публічних комунікацій Національного 
педагогічнгого університет у ім. М. П. Драгоманова. 
«Українські революції в контексті цивілізаційного поступу: соціологічний 
та комунікаційний аспекти»

15. ОМЕЛЬЧУК Володимир Васильович, голова ВГО «Чесне слово», кандидат 
історичних наук. 
«Підривна діяльність РПЦ в Україні в умовах Майдану»

16. ПРОЦЮК Раду Георгійович, перший віце-президент, головний учений 
секретар Національної академії наук вищої освіти України,  доктор 
медичних наук, професор. 
«Медики в Революції Гідності»

17. СЕРГІЙЧУК Володимир Іванович, голова Правління  Міжнародного 
культурного центру «Сяйво», професор Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, доктор історичних наук, професор. 
«Від Революції на граніті до Революції Гідності. Що далі?»

18. СОЛОВЙОВ Сергій Григорович, доцент кафедри соціальних комуні- 
кацій Інституту журналістики Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент.
 «Українські революції на сторінках медіа»
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19. ТАБАЧНІКОВ Станіслав Ісакович, президент Національної академії наук 
вищої освіти України, доктор медичних наук, професор. 
«Психологісні наслідки революцій»

20. ТАРТАСЮК Володимир Юрійович, аспірант кафедри теорії та історії держа- 
ви і права Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. 
«Гуманістичний зміст новітньої революційної доби»

21. ТКАЧЕНКО Олексій Андрійович, президент Міжнародної асоціації 
студентів політичної науки в Україні. 
«Революція Гідності: революція «за» чи «проти», і який з цих імпульсів 
сформував українську націю?»

22. ТОКАР Анастасія Григорівна, студентка Інституту журналістики Київ- 
ського національного університету імені Тараса Шевченка. 
«Особливості соціальних комунікацій в надзвичайних ситуаціях: 
особистнісний вимір»

23. ТУРЯНСЬКИЙ Ігор Мефодійович, перший Надзвичайний та Повно- 
важний Посол України в Туреччині, співзасновник ГО «МКЦ «Сяйво», 
член НСЖУ.
«Українська дипломатія в період двох Майданів»

24. ХОРОШЕНЮК Андрій Павлович – директор ГО «Інститут права, політоло- 
гії та інформації», доцент Університету «КРОК», засновник ІА «ShaBlya.info».
«Незасвоєні уроки революцій»

25. ЧЕКМИШЕВ Олександр Вікторович, доктор наук із соціальних 
комунікацій, професор кафедри соціальних комунікацій Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка. 
«Професійні стандарти та висвітлення суспільно-політичних конфліктів»

26. ШВИДЧЕНКО Тетяна Миколаївна, кандидатка історичних наук, 
засновниця Освітньої платформи «Експертний корпус», заступниця 
директора Інституту дослідження Голодомору.
«Майдан Гідності як світоглядний вибір»

27. ШПАК Віктор Іванович,  професор кафедри видавничої справи Інституту 
журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор 
історичних наук, доцент. 
«Освітяни і Революція Гідності»


