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Організатори конференції:
• Міжнародний культурний центр «Сяйво»
• Навчально-науковий інститут журналістики КНУ  

імені Тараса Шевченка
• Конфедерація журналістських організацій України
• Національна академія наук вищої освіти України
• Сухумський державний університет (Тбілісі)
• Київський центр журналістських досліджень  

«Шовковий шлях» держав ГУАМ
•  ВГО «Асоціація українських правників»

Проблематика конференції:
• Забезпечення основоположних прав людини: стан та практика.
• Свобода слова як наріжне право людини.
• Права і свободи національних, релігійних та інших меншин 

сучасних суспільств.
• Права людини в умовах суспільно-політичних трансформа-

цій та міждержавних конфліктів.
• Забезпечення прав тимчасово переміщених осіб: досвід різ-

них країн.
• Проблеми правового забезпечення прав людини та су-

спільства.
• Роль ЗМІ у забезпеченні прав і свобод людини та суспільства.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ: 

• Бондар Ю. В., завідувач кафедри соціальних комунікацій 
ННІЖ Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, кандидат політичних наук, доцент, голова КЖОУ.

• Демір Г., радник голови Міжнародного культурного центру 
«Сяйво», кандидат філософських наук. 

• Кавтарадзе Е. А., професор Сухумського державного універ-
ситету (Тбілісі), доктор політичних наук, професор.
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• Марченко  М. В., провідний   експерт з конституційного  та 
виборчого права ВГО «Асоціація українських правників», 
кандидат юридичних наук.

• Набруско В. І., доцент кафедри телебачення та радіомов-
лення Інституту журналістики Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, кандидат політичних 
наук, доцент.

• Нурієв Е., голова АБН-Кавказ, директор Київського центру 
журналістських досліджень «Шовковий шлях» держав ГУАМ.

• Сергійчук В. І., голова Правління Міжнародного культур-
ного центру «Сяйво», професор Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, доктор історичних наук, 
професор.

• Шпак В. І., професор Київського університету імені Бориса 
Грінченка, доктор історичних наук, доцент, віце-президент 
НАН ВО України.

Регламент роботи конференції 
11.30 – 12.00 – реєстрація учасників конференції
12.00 – 12.15 – відкриття та привітання учасників конференції
12.15 – 14.00  – пленарне засідання
14.00 – 14.15 – підведення підсумків конференції

СПІВМОДЕРАТОРИ: 
В. І. Сергійчук, 

В. І. Шпак, 
В. І. Набруско

Місце проведення конференції:
м. Київ, Міжнародний культурний центр «Сяйво»
Посилання на ZOOM-конференцію: 
https://us02web.zoom.us/j/89844720742?pwd=WTFvTHd6NkVVTzV3ZU4r
NDBqRy9hZz09
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
«ПРАВА ЛЮДИНИ:  
ВІД ДЕКЛАРАЦІЇ –  

ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»
1. АДАМІЯ Зоя Костянтинівна, запрошений професор Сухумсь-

кого державного університету, доктор філології (Грузія). «Про 
досвід участі в проекті «Сприяння діалогу і зміцнення меншин в 
Німеччині (на прикладі сорбів)».

2. АРДАШЕЛІЯ Омар, професор факультету бізнесу і соціальних 
наук Сухумського державного університету (Грузія). «Правове ста-
новище біженців з Абхазії та Цхінвальського району Грузії». 

3. АТАМАНЧУК Катерина Ростиславівна, магістерка ННІЖ КНУ 
імені Тараса Шевченка. «Методи протидії домашньому насильству».

4. БАТЮКОВА Наталія Олександрівна, магістерка ННІЖ КНУ імені 
Тараса Шевченка. «Проблема свободи слова на тимчасово окупова-
них територіях України».

5. БОНДАР Юрій Володимирович, завідувач кафедри соціальних 
комунікацій ННІЖ КНУ імені Тараса Шевченка, кандидат політич-
них наук, доцент. «Соціальні комунікації і свобода слова в умовах 
конфліктів: сучасна проблематика». 

6. БОРОВИК Євгенія Анатоліївна, магістерка ННІЖ КНУ імені Та-
раса Шевченка. «Відображення проблеми тимчасово переміщених в 
національних медіа».  

7. ГВАРАМІЯ Вефхія, професор Сухумського державного універси-
тету, доктор права, професор (Грузія). «Міжнародно-правові норми 
і Право притулку у законодавстві Грузії».

8. ГРІНЧЕНКО Ольга Юріївна, магістерка ННІЖ КНУ імені Тара-
са Шевченка. «Західні медіа про права людини в умовах соціально- 
політичних трансформацій». 

9. ГУДЗЬ Анна Валеріївна, здобувачка ступеня магістра Військового 
інституту КНУ імені Тараса Шевченка.   «Медіаграмотність війсь-
ковослужбовців Збройних Сил України в сучасному інформаційному 
вимірі» (на прикладі діяльності  Центру протидії інформаційним 
агресіям «АМ&РМ»)». 
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10. ДАНИЛЕВИЧ Анастасія Олегівна, магістерка ННІЖ КНУ імені 
Тараса Шевченка. «Свобода слова, як ідентифікація особистості».

11. ДАНИЛЕНКО Сергій Іванович, завідувач кафедри міжнарод-
них медіакомунікацій і комунікативних технологій відділення 
«Міжнародна інформація» ННІМВ КНУ імені Тараса Шевченка, 
доктор політичних наук, доцент. «Права людини: міжнародний 
контекст».

12. ДАРБАІДЗЕ Маріам Мерабівна, проректор Міжнародного на-
вчального університету менеджменту и комунікацій «Алтебридж», 
доктор біології, професор (Грузія). «Позитиви моделі «4 + 1» в 
освітньому просторі Грузії».

13. ДВОРЯНЧИКОВА Світлана Євгенівна, доцентка кафедри філоло-
гії та перекладу Київського національного університету технологій 
та дизайну, кандидатка філологічних наук. «Свобода національної 
мови  як чинник державотворення». 

14. ДЕМІР Гьокхан, радник голови правління Міжнародного культур-
ного центру «Сяйво», кандидат філософських наук. «Забезпечення 
прав тимчасово переміщених осіб: гуманітарний аспект».

15. ДЖЕНДЖЕБІР Ольга Миколаївна, членкиня ВГО «Асоціація 
українських правників», кандидатка наук із соціальних комуніка-
цій. «Свобода слова членів територіальних громад щодо роботи ор-
ганів місцевого самоврядування у соцмережах».

16. ДЖОЛОС Олег Володимирович, доцент кафедри телебачення та 
радіомовлення ННІЖ КНУ імені Тараса Шевченка, кандидат наук із 
соціальних комунікацій. «Роль локальных публічних медіа у розвит-
ку та захисті інтересів громад»

17. ЕРДОГДУ Юнус, журналіст (Туреччина). «Еміграція як наслідок по-
рушення прав і свобод людини».

18. ЖАНГОЖА Рустем Наіль-ули, доктор політичних наук, профе-
сор, член НСПУ та Всесвітньої асоціації письменників PEN-Club 
(Казахстан). «Право на творчість як компонента парадигми прав 
і свобод людини».

19. ЖЕМА Єлизавета Володимирівна, магістерка ННІЖ КНУ імені Та-
раса Шевченка. «Захист прав дітей в Україні. Основні проблеми». 

20. ЗАКАРАЯ Давид Мурманович, професор Сухумського державно-
го університету,  доктор філософії (Грузія). «Проблема стандартів 
прав людини в зоні конфлікту».



6 7

21. ЗОЦ Ігор Олексійович, головний редактор газети «Донеччина». 
«Забезпечення прав переміщених осіб: проблеми і рішення».

22. ІСЛАМОВА Анна Вікторівна, аспірантка Львівського університе-
ту бізнесу та права, членкиня ВГО  «Асоціація українських прав-
ників». «Роль благодійництва в національному механізмі захисту 
прав людини в Україні».

23. КАВТАРАДЗЕ Ельгуджа Аміранович, професор Сухумського дер-
жавного університету, доктор політології (Грузія). «Окупація і су-
спільна криза».

24. КАЛОЄВА Марія В’ячеславівна, магістерка ННІЖ КНУ імені Та-
раса Шевченка. «Забезпечення прав тимчасово переміщених осіб: 
кращі світові практики».

25. КВАРАЦХЕЛІЯ Джоні, голова молодих інтелектуалів Грузії «Лаза-
ре» (Грузія). «Порушення прав людини в окупованій Абхазії».

26. КВАШІЛАВА Каха Нажірович, професор Сухумського держав-
ного університету, доктор історії (Грузія). «Проблема навчання 
рідною мовою грузин, що проживають в Гальському районі окупо-
ваної Абхазії».

27. КОВАЛЬЧУК Олександр Михайлович, доцент кафедри теорії пра-
ва та держави КНУ імені Тараса Шевченка, кандидат юридичних 
наук, доцент. «Роль конституційних принципів у національному ме-
ханізмі захисту прав людини в Україні».

28. КОЛОМІЄЦЬ Віталій Анатолійович, аспірант кафедри консти-
туційного права та порівняльного правознавства Ужгородського 
національного університету, адвокат. «Теорія установчої влади та 
захист основоположних прав людини».

29. КОРНЄЄВ Віталій Михайлович, заступник директора ННІЖ КНУ 
імені Тараса Шевченка, голова ГО «Науково-методична комісія з 
журналістики та інформації», доктор наук із соціальних комуніка-
цій, професор. «Розвиток освіти як складова частина прав людини 
і чинник суспільного прогресу».

30. КОРОЛЬ Анна Юріївна, магістерка ННІЖ КНУ імені Тараса Шев-
ченка. «Право на вільний розвиток особистості».

31. КОРТАВА Шорена, професор Сухумського державного універси-
тету, доктор соціології (Грузія). «Огляд періодики «глобального діа-
логу» (ISA) і рубрики «Проблеми мігрантів і жінок з низьким соціаль-
ним статусом».
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32. КОТЛЯРОВА Евеліна Олександрівна, магістерка ННІЖ КНУ 
імені Тараса Шевченка. «Права людини в медіадискурсі Європи: 
огляд концептуальних підходів».

33. КУКА Марта Михайлівна, магістерка ННІЖ КНУ імені Тараса 
Шевченка. «Свобода вираження поглядів у мережі Інтернет».

34. КУЛІШ Ярослава Олександрівна, здобувачка ступеня магістра Ін-
ституту журналістики Київського університету імені Бориса Грін-
ченка. «Формування вільного мислення через івент-заходи».

35. ЛЕЩЕНКО Даніїл Сергійович, магістр ННІМВ КНУ імені Тараса 
Шевченка (Білорусь). «Забезпечення прав людини в контексті су-
спільно-політичних трансформацій».

36. ЛИТВИНЕНКО Світлана Юріївна, членкиня ВГО  «Асоціація 
українських правників». «Конституційні основи права на екологіч-
ну безпеку».

37. ЛОГІНОВ Віталій Володимирович, голова наглядової ради ГО 
«Shool Team Work», аспірант кафедри філософії Черкаського дер-
жавного технологічного університету. «Держава як суб’єкт трас-
формації правової політики: теоритичний аспект».

38. МАРХУЛІЯ Гурам Ражденович, професор Сухумського державно-
го університету, президент Кавказького міжнародного центру до-
сліджень геостратегії і геополітики», доктор історії (Грузія). «Росій-
ський сепаратизм в Україні: злочин проти людства».

39. МАРЧЕНКО  Микола Валерійович, провідний   експерт з конститу-
ційного  та виборчого права ВГО «Асоціація українських правників, 
помічник-консультант народного депутата України А.В.  Парубія, 
кандидат юридичних наук. «Аксіологічні засади людиноцентристсь-
кої правової ідеології у рамках законодавчого процесу».

40. МАСІМОВА Лариса Гагіківна, завідувачка кафедри видавничої спра-
ви Інституту журналістики Київського університету імені Бориса 
Грінченка. «Свобода слова визначальний пріоритет в діяльності ЗМІ».

41. МИЦКО Лілія Володимирівна,  магістерка ННІЖ КНУ імені Та-
раса Шевченка. «Свобода слова людини. Зловживання у соціаль-
них мережах».

42. МУЖУК Леонід Петрович, професор кафедри кіно-, телемис-
тецтва ННІЖ КНУ Інституту імені Тараса Шевченка, лауреат Дер-
жавної премії України імені Тараса Шевченка. «Право на самовира-
ження і суспільний розвиток».
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43. НАБРУСКО Віктор Іванович, доцент кафедри телебачення і радіо-
мовлення ННІЖ КНУ імені Тараса Шевченка, кандидат   політич-
них наук, доцент. «Об’єктивна інформація як складник інформацій-
них прав і свобод».

44. НУРІЄВ Ельхан, голова АБН-Кавказ, директор Київського цен-
тру журналістських досліджень «Шовковий шлях» держав ГУАМ 
(Азербайджан). «Боротьба за права людини і суспільства в умовах 
російської агресії».

45. ОРЕХОВСЬКИЙ Микола Леонідович, аспірант кафедри консти-
туційного права та порівняльного правознавства Ужгородсько-
го національного університету, адвокат. «Захист основоположних 
прав людини — ядро демократичного конституційного ладу в умо-
вах постмодерних викликів».

46. ОГУЗХАН Серкан, менеджер зі зв’язків із громадськістю Між-
народного культурного центру «Сяйво» (Туреччина). «Право на 
освіту як цивілізаційний маркер».

47. ОМЕЛЬЧУК Володимир Васильович, кандидат історичних наук, 
голова ВГО «Чесне слово». «Свобода слова і правда».

48. ПАРХОМЕНКО Сергій Анатолійович, директор центру зовніш-
ньополітичних досліджень «OPDAD». «Участь глави української 
держави в захисті прав люди в умовах російської гібридної агресії».

49. ПОЗНЯКОВ Олексій Павлович, начальник кафедри військової 
журналістики Військового інституту КНУ імені Тараса Шевченка, 
кандидат філологічних наук, доцент, полковник. «Правові обмежен-
ня інформації в особливі періоди».

50. РАДЧЕНКО Олександр Іванович, доцент кафедри конституцій-
ного і міжнародного права Харківського національного універси-
тету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент. «Деякі 
питання модеонізації парламентського контролю у сфері захисту 
прав людини».

51. РЕПІК Сергій Ігорович, голова ВГО «Молодіжний націоналістич-
ний конгрес». «Інститут стейкхолдерів у контексті захисту фун-
даментальних прав людини».

52. РІЗУН Володимир Володимирович, директор ННІЖ Київсь-
кого національного університету імені Тараса Шевченка, док-
тор філологічних наук, професор. «Освіта в міжнародній  пара-
дигмі співпраці».
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53. САЦЬКИЙ Павло Вікторович, доцент кафедри політичних тех-
нологій ДВНЗ «Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана», кандидат історичних наук, доцент. «Реалі-
зація права на інформацію: дилеми сучасного стану в Україні».

54. СЕРГІЙЧУК Володимир Іванович, завідувач кафедри світо-
вого українства КНУ імені Тараса Шевченка, голова Правління  
Міжнародного культурного центру «Сяйво», доктор історичних 
наук, професор. «Тоталітаризм як загроза основоположним пра-
вам людини».

55. СИДІЙ Ольга Євгенівна, членкиня ВГО «Асоціація українських 
правників». «Заборона антидемократичних політичних партій у кон-
тексті забезпечення прав людини в умовах постмодерного дискурсу».

56. СИТНИК Віктор Олегович,  здобувач ступеня магістра Інститу-
ту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка. 
«Онлайн-медіа – свобода комунікації».

57. СКРОБАТ Марія Олегівна, здобувачка ступеня магістра Інститу-
ту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка. 
«Культурологічні медіа як засіб єднання народів».

58. СОЛОВЙОВ Сергій Григорович, доцент кафедри соціальних 
комунікацій ННІЖ КНУ імені Тараса Шевченка, кандидат наук 
із соціальних комунікацій, доцент. «Забезпечення прав людини 
як складова частина стратегічних комунікацій у демократич-
ній державі».

59. ТЕЛЕШУН Сергій Олександрович, доктор політичних наук, 
професор, заслужений діяч науки і техніки України. «Права лю-
дини в систем і глобальних викликів та загроз. Оперативний 
аналіз ситуації і прогноз».

60. ТЕЛЕШУН Ярослав Сергійович, кандидат політичних наук, аси-
стент кафедри політології КНУ імені Тараса Шевченка. «Права люди-
ни і громадянина в ХХІ столітті: між діджиталізацією і пандемією».

61. ТЕТЕРУК Андрій Анатолійович, народний депутат України VIII 
скликання. «Аксіологічні засади участі парламенту в захисті фун-
даментальних прав людини в Україні».

62. ТУРЯНСЬКИЙ Ігор Мефодійович, перший Надзвичайний та 
Повноважний Посол України в Туреччині, співзасновник МКЦ 
«Сяйво», член НСЖУ. «Загальна декларація прав людини як етап-
ний документ міжнародного права».
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63. ФІЦА Лада Олексіївна, магістерка ННІЖ КНУ імені Тараса Шев-
ченка. «Соціальна інклюзія в Україні та за кордоном: безбар’єрність 
як нова суспільна норма».

64. ХАРЧЕНКО Тетяни Олександрівни, здобувачка ступеня магістра 
Інституту журналістики Київського університету імені Бориса 
Грінченка. «Соцмережі –територія свободи?!».

65. ХОМЕРІКІ Маріанна Мерабівна, магістерка ННІЖ КНУ імені Та-
раса Шевченка. «Цивільні заручники в ОРДЛО: досвід футбольних 
ультрас з Луганська, які рік перебували в полоні окупантів».

66. ЧЕКМИШЕВ Олександр Вікторович, професор кафедри соціаль-
них комунікацій ННІЖ КНУ імені Тараса Шевченка, доктор наук із 
соціальних комунікацій. «Професійні стандарти в умовах суспіль-
них конфліктів».

67. ШИРОКОВА Ірина Андріївна, здобувачка ступеня магістра 
Інституту журналістики Київського університету імені Бори-
са Грінченка. «Англомовні мережеві медіа України як новий ко-
мунікаційний вимір».

68. ШПАК Віктор Іванович, професор кафедри видавничої справи Ін-
ституту журналістики Київського університету імені Бориса Грін-
ченка, доктор історичних наук, доцент. «Мовна видавнича політика 
як об’єднуючий фактор».

69. ЩЕКУН Андрій Степанович, головний редактор газети «Кримсь-
ка світлиця». «Вільні ЗМІ – умова гарантування прав людини і су-
спільства».

70. ЯМЕЛЬСЬКА Христина Юріївна, аспірантка кафедри міжнарод-
ного права КНУ імені Тараса Шевченка, адвокатеса. «Заборона ка-
тувань у контексті людиноцентристьської правової ідеології».

71. ЯРОШЕНКО Вікторія Миколаївна, магістерка ННІЖ КНУ імені 
Тараса Шевченка. «Свобода самовираження сьогодні –  реальний 
вибір чи тенденція?».


