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Місце проведення: 

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 

 

Формат конференції: 

Послідовні дискусійні панелі на онлайн-платформі ZOOM. 

 

 

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

09.50-10.00  
 

Підключення учасників до онлайн-платформи 
ZOOM 

10.00-10.15 Привітання учасників 

Перший проректор НДУ імені Миколи Гоголя    

Бойко Олександр Дмитрович 

Декан історико-юридичного факультету   

НДУ імені Миколи Гоголя 

Мартиненко Володимир Васильович  
10.15-12.15 Послідовні дискусійні панелі 
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ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ №1 

«ПОСТ-ПРАВДА» ЯК ІНФОРМАЦІЙНЕ ТЛО ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 

Постправда як інструмент маніпуляції індивідуальною і суспільною 

свідомістю.  

Салата Оксана Олексіївна, доктор історичних наук, професор, завідувач 

кафедри історії України Київського університету імені Бориса Грінченка 

 

Сучасний популізм як загроза для сталих і нових демократій. 

Барановський Фелікс Володимирович, доктор політичних наук, 

професор, завідувач кафедри політології, права та філософії 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. 

 

Чи є популізм викликом для демократії? 

Кіндратець Олена Миколаївна, доктор політичних наук, професор, 

професор кафедри політології Запорізького національного університету. 

 

Поширення неправдивої інформації – зброя  ХХІ ст. в інформаційній 

сфері. 

Крупеня Ірина Миколаївна, кандидат політичних наук, доцент кафедри 

міжнародних відносин та туризму Київського міжнародного університету. 

 

Розвиток механізмів боротьби з дезинформацією в умовах 

сучасного суспільства. 

Новакова Олена Вікторівна, доктор політичних наук, професор, 

професор кафедри політичних наук НПУ ім. М. П. Драгоманова. 

Інформатизація як тло глобалізації в Україні. 

Поліщук Ігор Олексійович, доктор політичних наук, професор, професор 

кафедри соціології та політології Національного юридичного  

університету імені Ярослава Мудрого. 

Революція Гідності: історичні факти та інформаційне протистояння. 

Мєлєкєсцев Кирило Ігорович, кандидат історичних наук, старший 

викладач кафедри історії України та спеціальних галузей історичної 

науки Донецького національного університету імені Василя Стуса; 
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Паламарчук Юлія Дмитрівна, здобувач освітнього рівня бакалавр 

Донецького національного університету імені Василя Стуса. 

 

 

Панельна дискусія №2 

ДИНАМІКА СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ІДЕНТИЧНОСТЕЙ 

В УКРАЇНІ 

 

Дискурсивне конструювання політичної європейської ідентичності 

в умовах постмодерна та сучасного часу. 

Наумкіна Світлана Михайлівна, доктор політичних наук, професор, 

завідувач кафедри політичних наук і права Південноукраїнського 

національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського 

 

Спільна ідентичність українського суспільства в умовах гібридної 

війни. 

Сергієнко Тетяна Іванівна, кандидат політичних наук, доцент, доцент 

кафедри загальнополітичних та правових наук Національного 

університету «Запорізька політехніка». 

 

Транскордонне співробітництво як форма взаємовідносин між 

спорідненими групами: можливості і ризики. 

Горло Наталя Віталіївна, доктор політичних наук, професор кафедри 

політології Запорізького національного університету 

  

Гендерна політична ідентичність як складова розвитку українського 

суспільства. 

Гунза Юлія Сергіївна, аспірантка Маріупольського державного 

університету  

 

Особливості партійної ідентичності мешканців Маріуполя в 

контексті виборів до органів місцевого самоврядування 

(25.10.2020рр.). 

Махсма Степан Григорович, аспірант Маріупольського державного 

університету. 
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Оцінка радянського впливу в ідентитарних дослідженнях 

українських політологів. 

Мендрін Олексій Вікторович, аспірант Маріупольського державного 

університету  

 

Творча доля художника Віктора Зарецького як ретрансляція 

інформаційного меседжу до сучасних митців. 

Кочубей Миколай Саввович, заслужений художник України, доцент 

Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури 

 

 

ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ №3 

ЄС, НАТО ТА УКРАЇНА: ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ 

СПІВПРАЦІ 

 

Європейський Союз: зміцнення безпеки та оборони.  

Судак Ірина Іванівна, кандидат історичних наук, доцент, доцент 

кафедри міжнародних відносин та туризму Київського міжнародного 

університету  

 

Фінансова підтримка неурядового сектору від ЄС. 

Дмитренко Олена Анатоліївна, аспірант відділу теоретичних та 

прикладних проблем політології Інституту політичних та 

етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. 

 

Україна та Німеччина: міждержавні відносини на сучасному етапі. 

Бровко Альона Григорівна, ст. викладач кафедри всесвітньої історії на 

міжнародних відносин Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя. 

 

Вінницька область та інтеграція до НАТО: щодо досвіду 

українсько-польської співпраці. 

Мєлєкєсцев Кирило Ігорович, кандидат історичних наук, старший 

викладач кафедри історії України та спеціальних галузей історичної 

науки Донецького національного університету імені Василя Стуса. 
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Common Foreign and Security Policy of the EU as an Instrument of 

Strengthening European Integration. 

Тараненко Ганна Геннадіївна, кандидат політичних наук, доцент 

кафедри міжнародних відносин та туризму Київського міжнародного 

університету; 

Загорна Ольга, здобувач освітнього рівня бакалавр Київського 

міжнародного університету. 

 

ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ №4 

ІНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПОЛІТИЧНОЇ 

СИСТЕМИ: УКРАЇНСЬКИЙ І ГЛОБАЛЬНИЙ КОНТЕКСТ 

 

Формування порядку денного як інструмент реалізації національних 

інтересів держави  

Хорішко Лілія Сергіївна, доктор політичних наук, доцент, професор 

кафедри політології Запорізького  національного університету 

 

Інформаційно-комунікативні складові політичної системи в Україні: 

сучасні особливості та тенденції. 

Кочубей Лариса Олександрівна, доктор політичних наук, професор 

Київського національного університету культури і мистецтв. 

 

Політичні партії: особливості мережевої діяльності. 

Приходько Сергій Миколайович, кандидат політичних наук, доцент, 

доцент кафедри гуманітарних і соціальних дисциплін Полтавської 

державної аграрної академії. 

 

Основні аспекти фрагментації партійної системи Великої Британії. 

Митрощенко Валерія Ігорівна, аспірантка Маріупольського державного 

університету. 

 

Методологічні засади сегментування політичного ринку. 

Кушнір Тарас Михайлович, кандидат економічних наук, доцент, доцент 

кафедри маркетингу Львівського національного університету імені Івана 

Франка 
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Особливості функціонування інституцій культурної дипломатї: 

світовий досвід і уроки для України. 

Мицик Лариса Миколаївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри 

всесвітньої історії та міжнародних відносин Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя. 

 

Розвиток цифровізації в органах державного управління.  

Прямухіна Наталія Валентинівна, доктор економічних наук, професор 

кафедри політології та державного управління Донецького національного 

університету імені Василя Стуса; 

Сорока Дмитро Васильович, здобувач освітнього рівня магістр 

Донецького національного університету імені Василя Стуса. 

 

Нездоланність інерції президентської республіки в Україні. 

Кривобок Олександр Павлович, кандидат історичних наук, доцент 

кафедри історії України Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя 

 

 

ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ №5 

РЕЛІГІЙНО-ІНСТИТУЦІЙНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В СУЧАСНІЙ 

УКРАЇНІ: ПОЛІТИЧНИЙ КОНТЕКСТ 

 

Феномен громадянської релігії та спроби його реалізації в Україні. 

Ходанич Юрій Михайлович, кандидат філософських наук, доцент 

кафедри філософії Ужгородського національного університету  

 

Роль та значення Всеукраїнської Ради Церков і релігійних 

організацій у контексті сучасної моделі державно-церковних 

відносин. 

Дудка Лариса Олексіївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри 

політології, права та філософії Ніжинського державного університету 

імені Миколи Гоголя. 
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Форми й методи антирелігійної роботи органів державної 

влади наприкінці 1950-х - у першій половині1960-х рр. 

Помаз Юлія Володимирівна, кандидат історичних наук, доцент, доцент 

кафедри гуманітарних і соціальних дисциплін Полтавської державної 

аграрної академії.  

 

ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ №6 

ПОЛІТИЧНІ ЕЛІТИ, ГРОМАДСЬКИЙ АКТИВІЗМ ТА 

ПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОТЕСТНИХ РУХІВ НА ПОЧАТКУ 

ХХI СТ. 

 

Глобальна політична аномія як фактор посилення протестної 

активності у світі. 

Вінникова Наталія Анатоліївна, доктор політичних наук, доцент, доцент 

кафедри політології Харківського національного університету імені В. Н. 

Каразіна 

 

Політичний екстремізм в умовах консолідованої демократії. 

Левчук Олександр Олегович, аспірант кафедри політології, права та 

філософії Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. 

 

Політична мобілізація: класифікація та основні чинники 

Криушин Ігор Ігорович, аспірант кафедри політології, права та філософії 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. 

 

Українська діаспора у Франції наприкінці ХХ - на початку ХХІ ст. та її 

вплив на суспільно-політичне життя Франції та України. 

Луняк Євген Миколайович, доктор історичних наук, завідувач кафедри 

історії України Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

 

Формування регіональної і місцевої еліти – ключове завдання  в 

умовах  децентралізації влади. 

Некряч Анастасія Іванівна, доктор політичних наук, професор, академік 

Української  академії політичних наук, професор кафедри гуманітарних і 

соціальних дисциплін Полтавського державного аграрного університету 
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Лідерство як механізм впливу в політико-владних відносинах. 

Сергієнко Тетяна Іванівна, кандидат політичних наук, доцент, доцент 

кафедри загальнополітичних та правових наук Національного 

університету «Запорізька політехніка»; 

Герман Владислав Олександрович, здобувач освітнього рівня магістр 

Національного університету «Запорізька політехніка». 

 

 

 

 

 


