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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

НАУКОВО-ДИСКУСІЙНОЇ ПЛАТФОРМИ  
 

Голова організаційного комітету:  

 

Вітвіцький Сергій Сергійович – ректор Донецького державного 

університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, Заслужений 

юрист України, полковник поліції  

 

Заступник голови організаційного комітету:  

 

Назимко Єгор Сергійович – перший проректор Донецького державного 

університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, майор поліції  

 

Секретар організаційного комітету:  

 

Кононенко Тетяна Володимирівна – професорка кафедри соціально-

гуманітарних дисциплін факультету № 1 Донецького державного університету 

внутрішніх справ, докторка філософських наук, професорка  

 

Члени організаційного комітету:  

 

Сусликов В’ячеслав Євгенійович – завідувач кафедри соціально-

гуманітарних дисциплін факультету № 1 Донецького державного університету 

внутрішніх справ, кандидат історичних наук, доцент  

Сальникова Наталія Валеріївна – доцентка кафедри соціально-

гуманітарних дисциплін факультету № 1 Донецького державного університету 

внутрішніх справ, кандидатка історичних наук, доцентка  
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ПОРЯДОК РОБОТИ НАУКОВО-ДИСКУСІЙНОЇ ПЛАТФОРМИ  
 

16 листопада 2022 року  

 

Місце проведення: зала засідань 

Донецького державного університету внутрішніх справ,  

м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 1  

 

11:30 – 12:00 Реєстрація учасників  

науково-дискусійної платформи  

 

Місце проведення: вестибюль головного корпусу  

 

12:00 – 15:00 Платформа 1. Людина як найвища цінність, права і 

свободи людини та громадянина в умовах воєнної 

агресії. Міжнародне гуманітарне право (женевські 

конвенції): виклики сьогодення 

 

 Платформа 2. Протидія дискримінації за ознакою статі, 

запобігання та реагування на ґендерно обумовлене 

насильство в зоні воєнного конфлікту  

 

 Платформа 3. Освіта в умовах воєнної агресії: реалії, 

виклики та шляхи їх подолання, реалізація принципів 

інклюзії та недискримінації в освітньому просторі 

України  

 

Місце проведення: зала засідань  

 

15:00 – 15:30 Підбиття підсумків  

науково-дискусійної платформи  

 

Місце проведення: зала засідань  

 

 

РЕГЛАМЕНТ ВИСТУПІВ 

 

Доповіді – до 10 хвилин  

Виступи в обговореннях – до 5 хвилин  

 

Робочі мови науково-дискусійної платформи – українська, англійська  
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РОБОТА НАУКОВО-ДИСКУСІЙНОЇ ПЛАТФОРМИ  
 

Вітальне слово Назимка Єгора Сергійовича, першого проректора 

Донецького державного університету внутрішніх справ, доктора юридичних 

наук, професора, майора поліції 
 

Модератори платформ: 

Кононенко Тетяна Володимирівна  

Сусликов В’ячеслав Євгенійович  
 

ПЛАТФОРМА 1 

ЛЮДИНА ЯК НАЙВИЩА ЦІННІСТЬ, ПРАВА І СВОБОДИ ЛЮДИНИ ТА 

ГРОМАДЯНИНА В УМОВАХ ВОЄННОЇ АГРЕСІЇ.  

МІЖНАРОДНЕ ГУМАНІТАРНЕ ПРАВО (ЖЕНЕВСЬКІ КОНВЕНЦІЇ): 

ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ  
 

Маргінальність як явище сучасного суспільства  

Амангельдієва Анна Анатоліївна – здобувачка вищої освіти першого рівня 

факультету № 4 Донецького державного університету внутрішніх справ  
 

Волонтерська діяльність під час війни в Україні: деякі міркування  

Ботнаренко Ірина Анатоліївна – старша наукова співробітниця наукової 

лабораторії з проблем протидії злочинності навчально-наукового інституту № 1 

Національної академії внутрішніх справ, кандидатка юридичних наук  
 

Цифрова трансформація соціуму  

Вовк Євген Олександрович – здобувач вищої освіти першого рівня 

факультету економіки і менеджменту Донецького національного технічного 

університету  
 

Соціокультурний аспект відносин «свій – чужий» у їхньому зв’язку з 

інтолерантністю  

Глушкова Галина Миколаївна – викладачка циклової комісії 

українознавства та гуманітарних дисциплін Павлоградського фахового коледжу 

Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», кандидатка 

філологічних наук, доцентка  
 

Всесвіт і людина у творчості Григорія Савича Сковороди і Волта Вітмена  

Голінько Неля Андріївна – голова циклової комісії гуманітарної підготовки 

Полтавського фахового коледжу нафти і газу Національного університету 

«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»  
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Необхідність дотримання прав і свобод людини і громадянина в умовах 

воєнного стану як ознака правової держави  

Джаман Анастасія Іванівна – здобувачка вищої освіти першого рівня 

навчально-наукового інституту № 3 Національної академії внутрішніх справ  

 

Поняття та класифікація воєнних (мілітарних) злочинів: кримінально-

правове дослідження  

Єлаєв Юрій Леонідович – викладач кафедри організації досудового 

розслідування факультету № 1 Криворізького навчально-наукового інституту 

Донецького державного університету внутрішніх справ  
 

Economic Sanctions under International Humanitarian Law  

Запотічна Роксолана Андріївна – старша викладачка кафедри іноземних мов 

та культури фахового мовлення факультету № 2 Інституту з підготовки фахівців для 

підрозділів Національної поліції Львівського державного університету внутрішніх 

справ, кандидатка економічних наук  
 

Міжнародні стандарти поводження з військовополоненими та 

відповідальність за їх порушення  

Іващенко Віта Олександрівна – професорка кафедри кримінології та 

кримінально-виконавчого права Національної академії внутрішніх справ, кандидатка 

юридичних наук, доцентка  
 

Політична діяльність сучасної України під час військового стану  

Карагіоз Руслан Степанович – професор кафедри адміністративної 

діяльності поліції Одеського державного університету внутрішніх справ, кандидат 

політичних наук, доцент  

Наумкіна Світлана Михайлівна – завідувачка кафедри політичних наук і 

права Південноукраїнського національного педагогічного університету імені 

К. Д. Ушинського, докторка політичних наук, професорка  
 

Обмеження прав людини в умовах війни є захистом з боку держави  

Котенко Ярослав Владиславович – здобувач вищої освіти третього рівня 

Науково-дослідного інституту інформатики і права Національної академії правових 

наук України  
 

Розкриття проблеми прав і свобод людини під час воєнних дій в сучасній 

українській літературі  

Кочерженко Ольга Миколаївна – методистка Полтавського фахового 

коледжу нафти і газу Національного університету «Полтавська політехніка імені 

Юрія Кондратюка»  
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Підстави введення надзвичайних правових режимів як проблема 

сьогодення  

Кузніченко Сергій Олександрович – завідувач відділу економіко-правових 

досліджень Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та 

інновацій, доктор юридичних наук, професор  
 

The Geneva conventions: actuality nowdays  

Мамонова Олена Іванівна – доцентка кафедри соціально-гуманітарних 

дисциплін факультету № 1 Донецького державного університету внутрішніх справ, 

кандидатка педагогічних наук, доцентка  
 

The International Humanitarian Law’s Recognition of the Right to Armed Self-

Defense Against Non-State Terrorist Actors  

Мигович Роман Ярославович – здобувач вищої освіти першого рівня 

факультету № 1 Інституту з підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції 

Львівського державного університету внутрішніх справ  
 

Сукупність психічного розвитку людини з розвитком особистості  

Мірошніченко Валентина Іванівна – начальниця кафедри психології, 

педагогіки та соціально-економічних дисциплін Національної академії Державної 

прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, докторка педагогічних 

наук, професорка  
 

Колективні покарання як злочин під час збройного конфлікту 

неміжнародного характеру  

Морозюк Назарій Сергійович – здобувач вищої освіти третього рівня 

Одеського державного університету внутрішніх справ  
 

Лібералізація та межі суспільної толерантності  

Моторна Тетяна Едуардівна – здобувачка вищої освіти першого рівня 

факультету № 1 Донецького державного університету внутрішніх справ  
 

Інформаційні права і свободи людини в умовах воєнного стану  

Новицький Андрій Миколайович – заступник начальника Державного 

науково-дослідного інституту Міністерства внутрішніх справ України, доктор 

юридичних наук, професор  
 

Роль реклами в умовах російської воєнної агресії: семантичний аспект  

Новікова Ольга Олександрівна – професорка кафедри соціально-

гуманітарних дисциплін факультету № 1 Донецького державного університету 

внутрішніх справ, докторка філологічних наук, доцентка  
 

Права і свободи людини: до постановки проблеми  

Оніпко Софія Сергіївна – здобувачка вищої освіти першого рівня 

факультету № 1 Донецького державного університету внутрішніх справ  
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Психологічні аспекти недискримінаційної діяльності в практиці 

поліціювання  

Пономаренко Яна Сергіївна – доцентка кафедри соціології та психології 

факультету № 6 Харківського національного університету внутрішніх справ, 

кандидатка психологічних наук  

 

Тема війни у творчому доробку письменника-емігранта Уласа Самчука  

Савченко Оксана Анатоліївна – голова циклової комісії філологічних 

дисциплін Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного 

університету внутрішніх справ  
 

Формування духовно-моральних цінностей особистості у романі Михайла 

Могилянського «Честь»  

Савченко Оксана Анатоліївна – голова циклової комісії філологічних 

дисциплін Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного 

університету внутрішніх справ  

Зіненко Валерія Андріївна – здобувачка вищої освіти початкового рівня за 

спеціальністю «Технічне обслуговування засобів зберігання, транспортування та 

заправлення пально-мастильних матеріалів» Кременчуцького льотного коледжу 

Харківського національного університету внутрішніх справ  
 

Динаміка рівня національної дистанційованості курсантів ДонДУВС в 

умовах воєнного стану  

Сусликов В’ячеслав Євгенійович – завідувач кафедри соціально-

гуманітарних дисциплін факультету № 1 Донецького державного університету 

внутрішніх справ, кандидат історичних наук, доцент  
 

Міжнародне співробітництво ОВСУ в умовах правового режиму воєнного 

стану в Україні  

Шаповаленко Надія Миколаївна – доцентка кафедри мовної підготовки 

факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності Одеського 

державного університету внутрішніх справ, кандидатка філологічних наук, доцентка  
 

ПЛАТФОРМА 2  

ПРОТИДІЯ ДИСКРИМІНАЦІЇ ЗА ОЗНАКОЮ СТАТІ,  

ЗАПОБІГАННЯ ТА РЕАГУВАННЯ НА ҐЕНДЕРНО ОБУМОВЛЕНЕ 

НАСИЛЬСТВО В ЗОНІ ВОЄННОГО КОНФЛІКТУ  
 

Особливості впливу війни в Україні на жінок Національного університету 

цивільного захисту України  

Богомазова Софія Андріївна – фахівчиня з гендерної рівності 

Національного університету цивільного захисту України  

Перелигіна Ліна Анатоліївна – професорка кафедри психології діяльності в 

особливих умовах соціально-психологічного факультету Національного університету 

цивільного захисту України, докторка біологічних наук, професорка  
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Сексуальне насильство як зброя війни: психологічний аспект  

Давидова Ольга Василівна – провідна наукова співробітниця науково-

дослідної лабораторії психологічного забезпечення Державного науково-дослідного 

інституту Міністерства внутрішніх справ України, кандидатка психологічних наук, 

доцентка  

 

Gender-based violence at work  

Козій Ольга Борисівна – доцентка кафедри соціально-гуманітарних 

дисциплін факультету № 1 Донецького державного університету внутрішніх справ, 

кандидатка філологічних наук, доцентка  
 

Ґендерна рівність в антропології права  

Кононенко Тетяна Володимирівна – професорка кафедри соціально-

гуманітарних дисциплін факультету № 1 Донецького державного університету 

внутрішніх справ, докторка філософських наук, професорка  
 

Міжнародно-правове забезпечення ґендерної рівності  

Крижна Валентина Володимирівна – старша наукова співробітниця 

наукової лабораторії з проблем протидії злочинності навчально-наукового інституту 

№ 1 Національної академії внутрішніх справ, кандидатка юридичних наук, старша 

наукова співробітниця  
 

Analysis of especially vulnerable categories of the population to gender-based 

violence in the conditions of military conflict  

Кузьменко Ольга Степанівна – радниця з гендерних питань Донецького 

державного університету внутрішніх справ, докторка педагогічних наук, професорка  
 

Соціально-психологічна допомога постраждалим від сексуального насильства 

під час військових конфліктів  

Макарова Олена Павлівна – старша викладачка кафедри педагогіки та 

психології факультету № 3 Харківського національного університету внутрішніх 

справ, кандидатка психологічних наук, доцентка  
 

Гендерні особливості психологічного насилля в сім’ї в умовах російської 

збройної агресії  

Ніколенко Ксенія Вікторівна – доцентка кафедри соціально-гуманітарних та 

загальноправових дисциплін факультету № 1 Криворізького навчально-наукового 

інституту Донецького державного університету внутрішніх справ, кандидатка 
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Цумарєва Наталя Вікторівна – доцентка кафедри психології та педагогіки 

Кропивницького інституту Університету сучасних знань, кандидатка психологічних 

наук  
 

Female vs male: gender stereotypes as an axiological problem  

Черньонков Ярослав Олександрович – доцент кафедри соціально-

гуманітарних дисциплін факультету № 1 Донецького державного університету 

внутрішніх справ, кандидат педагогічних наук, доцент  
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ОСВІТА В УМОВАХ ВОЄННОЇ АГРЕСІЇ: РЕАЛІЇ, ВИКЛИКИ ТА 

ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ, РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПІВ ІНКЛЮЗІЇ ТА 

НЕДИСКРИМІНАЦІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ  
 

Human right to education in armed conflict  

Баланаєва Оксана Василівна – доцентка кафедри соціально-гуманітарних 

дисциплін факультету № 1 Донецького державного університету внутрішніх справ, 

кандидатка філологічних наук, доцентка  
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Братанич Ольга Григорівна – доцентка кафедри соціально-гуманітарних та 

загальноправових дисциплін факультету № 1 Криворізького навчально-наукового 

інституту Донецького державного університету внутрішніх справ, кандидатка 

педагогічних наук, доцентка  

Лопатинська Ірина Сергіївна – завідувачка кафедри соціально-

гуманітарних та загальноправових дисциплін факультету № 1 Криворізького 

навчально-наукового інституту Донецького державного університету внутрішніх 

справ, кандидатка педагогічних наук, доцентка  

Дзевицька Лариса Сергіївна – доцентка кафедри соціально-гуманітарних та 

загальноправових дисциплін факультету № 1 Криворізького навчально-наукового 
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The perception of foreign language vocabulary under stressful conditions  

Волік Олена Валеріївна – викладачка кафедри правничої лінгвістики 

Національної академії внутрішніх справ  
 

Інтернаціоналізація українських університетів в умовах воєнного стану  

Гришкова Раїса Олександрівна – завідувачка кафедри іноземних мов 

Чорноморського національного університету імені Петра Могили, докторка 

педагогічних наук, професорка  
 

Нові реалії української освіти: проблеми та шляхи вирішення  

Дабло Любов Григорівна – доцентка кафедри польсько-українських студій 

Ягеллонського університету, кандидатка культурології  
 

Оволодіння засадами толерантності та недискримінації у курсантському 

середовищі у закладі вищої освіти зі специфічними умовами навчання  

Дацюк Тетяна Кузьмівна – доцентка кафедри соціально-гуманітарних та 

загальноправових дисциплін факультету № 1 Криворізького навчально-наукового 

інституту Донецького державного університету внутрішніх справ, кандидатка 

історичних наук, доцентка  

Кравцова Маргарита Олександрівна – доцентка кафедри соціально-

гуманітарних та загальноправових дисциплін факультету № 1 Криворізького 

навчально-наукового інституту Донецького державного університету внутрішніх 

справ, кандидатка юридичних наук  
 

Орієнтири інклюзивної освіти в умовах війни  

Завітренко Долорес Жораївна – доцентка кафедри педагогіки та спеціальної 

освіти Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 
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Зінченко Вікторія Миколаївна – доцентка кафедри соціально-гуманітарних 

та загальноправових дисциплін факультету № 1 Криворізького навчально-наукового 

інституту Донецького державного університету внутрішніх справ, кандидатка 

педагогічних наук  
 

Питання щодо освітнього процесу в Україні під час воєнної агресії  

Зінченко Данііл Анатолійович – здобувач вищої освіти другого рівня 

факультету № 3 Харківського національного університету внутрішніх справ  
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Карпенко Артем Валерійович – здобувач вищої освіти третього рівня 

Донецького державного університету внутрішніх справ  

 

Методологічний базис викладання іноземних мов в умовах війни  

Князян Маріанна Олексіївна – професорка кафедри французької філології 

Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, докторка педагогічних 

наук, професорка  

Романюк Діана Хачатурівна – старша викладачка кафедри французької 

філології Одеського національного університету імені І. І. Мечникова  
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Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, кандидатка 

філологічних наук, доцентка  
 

Вивчення української мови та літератури: реалії сьогодення  

Коверсун Наталія Анатоліївна – викладачка циклової комісії філологічних 

дисциплін Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного 

університету внутрішніх справ  
 

Посилення ролі мовної освіти в умовах воєнного стану  

Короткова Юлія Михайлівна – професорка кафедри соціально-

гуманітарних дисциплін факультету № 1 Донецького державного університету 

внутрішніх справ, докторка педагогічних наук, професорка  
 

Виклики війни та поствоєнний період щодо отримання освіти: 

інклюзивний підхід  

Котенко Тетяна Миколаївна – доцентка кафедри економіки та управління 

Черкаського державного технологічного університету, кандидатка економічних наук, 

доцентка  
 

Emotional support in the educational process during martial law  

Лопатинська Ірина Сергіївна – завідувачка кафедри соціально-

гуманітарних та загальноправових дисциплін факультету № 1 Криворізького 

навчально-наукового інституту Донецького державного університету внутрішніх 

справ, кандидатка педагогічних наук, доцентка  

Кучерган Єлизавета Валеріївна – доцентка кафедри соціально-гуманітарних 

та загальноправових дисциплін факультету № 1 Криворізького навчально-наукового 

інституту Донецького державного університету внутрішніх справ, кандидатка 

педагогічних наук  
 

Роль і місце художньої трансформації християнського міфу в системі 

патріотичного виховання: методичний аспект  

Мельничук Ірина Вікторівна – завідувачка кафедри української філології 

Маріупольського державного університету, кандидатка філологічних наук, доцентка  
 



 

On teaching tolerance in the context of russian military aggression  
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гуманітарних та загальноправових дисциплін факультету № 1 Криворізького 
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«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»  
 

Мова як потужна зброя в битві за Україну  

Сабельникова Тамара Миколаївна – доцентка кафедри соціально-
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Creating MOOCs: challenges and prospects  

Трима Катерина Андріївна – старша наукова співробітниця відділу 

взаємодії університетів та суспільства Інституту вищої освіти Національної академії 
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