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Бахмут, 22 жовтня 2021 р. 



ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

Омельченко Світлана Олександрівна, голова оргкомітету, доктор 

педагогічних наук, професор, ректор ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет» 

Докашенко Галина Петрівна, заступник голови оргкомітету, доктор 

історичних наук, професор, завідувач кафедри вітчизняної та 

зарубіжної історії Горлівського інституту іноземних мов ДВНЗ 

«Донбаський державний педагогічний університет» 

Кіщенко Світлана Іванівна, голова Бахмутської районної ради 

Концур Вікторія Володимирівна, кандидат історичних наук, доцент 

кафедри вітчизняної та зарубіжної історії Горлівського інституту 

іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет» 

Молчанов Володимир Борисович, кандидат історичних наук, старший 

науковий співробітник відділу історії України ХІХ – початку ХХ ст. 

Інституту історії України НАН України 

Моцак Світлана Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики навчання 

історичних дисциплін НН Інституту історії та філософії Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

 

Смирнова Олена Анатоліївна,  директор Бахмутського краєзнавчого музею 

Темірова Надія Романівна, доктор історичних наук, професор, професор 

кафедри історії України та спеціальних галузей історичної науки 

Донецького національного університету імені Василя Стуса 

 

 

 

 

 

 

 



ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Онлайн-платформа 

22 жовтня 2021 року 

10.45 – 11.00 – налагодження зв’язку учасників засідань 

11.00 – 13.30 – пленарне засідання 

13.30 – 14.00 – перерва 

14.00 – 17.30 – робота секцій 

17.30 – 18.00 – підсумкове пленарне засідання 

 

РЕГЛАМЕНТ ВИСТУПІВ: 

Доповіді – 10-15хвилин 

Виступи в обговореннях – до 2 хвилин 

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська 



Пленарне засідання 

Приєднатися до засідання  можна за посиланням: 

meet.google.com/dqo-imoy-scu 

 

Модератор – Докашенко Галина Петрівна, доктор історичних наук, 

професор, завідувач кафедри вітчизняної та зарубіжної історії Горлівського 

інституту іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет» 

 

Привітання: 

Марченко Тетяна Михайлівна, доктор філологічних наук, професор, 

заступник директора Горлівського інституту іноземних мов ДВНЗ 

«Донбаський державний педагогічний університет» 

Доповіді: 

1. Донецьке обласне відділення національної спілки краєзнавців: 

результати та перспективи. 

Романько Валерій Іванович, кандидат педагогічних наук, доцент, 

Донбаський державний педагогічний університет, голова Донецької 

обласної організації Національної спілки краєзнавців 

2. Региональные исследования: биополитическая перспектива. 

Макарычев Андрей Станиславович, профессор региональных 

политических исследований Университета Тарту (Эстония) 

3. Витоки історико-краєзнавчого вивчення Поділля. 

Темірова Надія Романівна, професор кафедри історії України та 

спеціальних галузей історичної науки, доктор історичних наук, 

професор, Донецький національний університет імені Василя Стуса 

4. Внесок лауреатів Нобелівської преміі в розвиток методології 

історичної науки. 

Молчанов Володимир Борисович, кандидат історичних наук, старший 

науковий співробітник, Інститут історії України Національної академії 

наук України 

5. Платформа Порозуміння як шлях до миру. 

Романенко Олег Володимирович, викладач, Донецький університет 

економіки і права 

6. Презентація збірника наукових праць «Бахмутська старовина: 

краєзнавчі дослідження – 2021» 

Корнацький Ігор Аркадійович, завідувач відділу обліку фондів КЗК 

«Бахмутський краєзнавчий музей» 

Кулішов Михайло Володимирович, гід туристичної агенції «Лазуріт». 

 



Секційні засідання 

Секція 1. 

Теоретичні та історіографічно-джерелознавчі засади історичної 

регіоналістики 

Приєднатися до засідання можна за посиланням: 

meet.google.com/swu-iqvj-cyh 

 

Модератор – Докашенко Галина Петрівна, доктор історичних наук, 

професор, завідувач кафедри вітчизняної та зарубіжної історії Горлівського 

інституту іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет» 

 

1. Місце регіоналістики в методології досліджень сучасних українсько-

польських відносин. 

Мєлєкєсцев Кирило Ігорович, кандидат історичних наук, старший          

викладач кафедри історії України та спеціальних галузей історичної 

науки, Донецький  національний університет імені Василя Стуса 

2. Краєзнавчі пошуки на теренах Краматорська: історіографічний огляд 

(10-20-ті роки ХХІ сторіччя). 

Сиротенко Валерій Павлович, заступник генерального директора 

ДОКМ з наукової роботи, кандидат філологічних наук, доцент, 

Донецький обласний краєзнавчий музей (м. Краматорськ) 

3. Проблеми регіональної історії в науковій спадщині Г.Ю. Храбана. 

Сокирська Владилена Володимирівна, доктор історичних наук, 

професор кафедри всесвітньої історії, міжнародних відносин та 

методики навчання історичних дисциплін Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

4. Нові підходи до регіонального розвитку в постіндустріальну епоху. 

Снагощенко Валентина Володимирівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики 

навчання історичних дисциплін Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С.Макаренка 

5. Містознавчі дослідження сьогодні: регіональний вимір. 

Жмака Віталій Миколайович, кандидат історичних наук, викладач 

Сумського фахового коледжу економіки і торгівлі 

6. Нелінійність історичного процесу. 

Снегірьов Ігор Олександрович, кандидат філософських наук, доцент 

кафедри всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики 

навчання історичних дисциплін Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка 

 

 

 



7. Хмельниччина в сучасній історіографії: здобутки та уроки. 

Сотнікова Тетяна Володимирівна, магістрантка Горлівського інституту 

іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет» 

8. Сучасна історіографія про Історичну відповідальність за розв’язування 

Другої світової  війни. 

Шинкарьова Лілія Миколаївна, магістрантка Горлівського інституту 

іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет» 

9. Художнi твори в окупаційній пресi як iсторичне джерело з історії 

Донбасу (1941-1943). 

Бистра Марія Олександрівна, кандидат історичних наук, вільна 

дослідниця. 

10. Вивчення регіональних аспектів державного терору із використанням 

Національної бази  жертв політичних репресій. 

Ставнюк Ірина Іванівна, молодший науковий співробітник відділу 

історії державного терору радянської доби, Інститут історії України 

НАН України 

11. Специфіка регіональних джерел для дослідження державного терору 

радянської доби. 

Подкур Роман Юрійович, старший науковий співробітник відділу 

історії державного терору радянської доби, Інститут історії України 

НАН України 

12. Вплив історичної пам’яті на сучасну історію.  

Наумов Іван Ігорович, співробітник Бахмутського  відділу поліції 

Головного управління Національної поліції в Донецькій області,  

 

Секція 2. 

Історична регіоналістика: стратегічні пріоритети 

Приєднатися до засідання можна за посиланням: 

meet.google.com/qdr-psjw-gqo 

Модератор  –  Євсеєнко Сергій Андрійович, кандидат історичних наук, 

доцент кафедри вітчизняної та зарубіжної історії, Горлівський інститут 

іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

1. До питання про особливості організації життєзабезпечення 

Донецького гірничорудного центру доби бронзи (за матеріалами 

Картамиського комплексу) 

Бровендер Юрій Михайлович, доктор історичних наук, доцент, 

професор кафедри історії та археології Східноукраїнського 

національного університету імені Володимира Даля 



2. Подорожі-походи Донецького історико-етнографічного товариства 

«Курінь» та «Донецького куреня» на землі Кубанського козацтва очима 

учасників (кінець 1980-х - початок 2000-х рр.) 

Задунайський Вадим Васильович, професор, доктор історичних наук, 

професор кафедри історії Гуманітарного факультету, Український 

католицький університет 

3. Участь бельгійців у будівництві і експлуатації скляного заводу у 

Костянтинівці (1895-1917). 

Новосельський Андрій Михайлович, аспірант Східноукраїнського 

національного університету ім. В. Даля 

4. Військовий вишкіл вояків українських підрозділів збройних сил 

Німеччини в роки другої світової війни (за спогадами учасників). 

Вовк Олександр Володимирович, кандидат історичних наук, доцент, 

доцент кафедри історії України Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка 

5. Особливості містобудування у західних слов’ян у VІІІ – Х ст. 

Михтуненко Вікторія Вікторівна, кандидат історичних наук, старший 

викладач кафедри всесвітньої історії, міжнародних відносин та 

методики навчання історичних дисциплін Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

6. Жіночий досвід сталінських репресій 1930-х рр: регіональні особливості 

(на прикладі Донецької та Полтавської областей). 

Бондаренко Поліна Сергіївна, доктор філософії (PhD), старший 

викладач кафедри філософії, історії та соціально-гуманітарних 

дисциплін ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» та 

кафедри вітчизняної та зарубіжної історії Горлівського інститут 

іноземних мов ДВНЗ ДДПУ 

7. Проблеми виробничої діяльності УТОС у першій половині 1950-х рр. 

Фомін Андрій Володимирович, доцент кафедри історії та археології, 

кандидат історичних наук, доцент, Східноукраїнський національний 

університет ім. В. Даля 

8. Історичний Бахмут. 

Мошегова Тетяна Геннадіївна, вчитель, Бахмутська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №5 з профільним навчанням Бахмутської міської 

ради Донецької області 

9. Унормоване повсякдення: соцкультпобут монопрофільних міст 

Донбасу в 1950-х – 1980-х рр. 

Богуненко Валерій Олександрович, директор Часівоярського 

промислового історико-краєзнавчого музею ПАТ «Часівоярський 

вогнетривкий комбінат» 

 

 

 

 

 



Секція 3. 

Основні напрями зарубіжної регіоналістики 

Приєднатися до засідання можна за посиланням: 

meet.google.com/tht-wxkq-cxy  

 

Модератор  –  Концур Вікторія Володимирівна, кандидат історичних наук, 

доцент кафедри вітчизняної та зарубіжної історії, Горлівський інститут 

іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

1. Остарбайтери: особливості примусової праці у Третьому рейху.  

Концур Микола, аспірант кафедри вітчизняної та зарубіжної історії, 

Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет» 

2. Развитие экотуризма в Республике Казахстан. 

Аханов Анвар Кенжебаевич, преподаватель истории, Коммунальное 

государственное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 30», магистр исторического факультета КарГУ имени Е.А. Букетова 

(Казахстан) 

Тухтамурадов Жанкелди Кенжебаевич, преподаватель истории, 

Коммунальное государственное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 12», магистр исторического факультета 

КарГУ имени Е.А. Букетова (Казахстан) 

3. Политика «мягкой силы» России в странах Ближнего Востока 

Абалова Назгул Жоомартовна, доктор философии (Ph.D), доцент, 

кафедра Регионоведения и культурологии факультета Востоковедения 

и международных отношений, Кыргызский Государственный 

Университет имени Ишенаалы Арабаева 

4. Регионы как субъекты мировой политикии международных 

отношений 

Абдыкеримова Алия Алмазбековна, старший преподаватель кафедры 

Регионоведения и культурологии Факультета Востоковедения и 

международных отношений Кыргызского Государственного 

университета имени Ишеналы Арабаева 

5. Кыргызская Республика в региональных организациях. 

Омуркулуулу Канат, преподаватель кафедры Регионоведения и 

культурологии Факультета Востоковедения и международных 

отношений Кыргызского Государственного университета имени 

Ишеналы Арабаева 

6. Китайская концепция «мягкой силы»: исторический экскурс. 

Кашкараева Чинара Кайбулдаевна, старший преподаватель кафедры 

«Международные отношения», Кыргызско-Российский Славянский 

университет 

7. Трансформация стратегии ЕС в Центральной Азии (2007-2019). 



Момошева Назира Керимбековна, кандидат исторических наук, доцент, 

факультет истории и регионоведения, Кыргызский Национальный 

университет им. Ж. Баласагына 

8. ОБСЕ в Кыргызской Республике: продвижение реформы 

избирательной системы. 

Абдисаматова Гулназик Абдисаматовна, магистр, факультет 

Востоковедения и международных отношений Кыргызского 

Государственного Университета им. Ишеналы Арабаева 

9. Предпосылки и процесс развития формирования позитивного имиджа 

современной Кореи. 

Тургунбекова Сирена  Нурлановна, магистр, факультет Востоковедения 

и международных отношений Кыргызского Государственного 

Университета им. Ишеналы Арабаева 

10. Правовой статус дипломатических представительств. 

Борубаева Динара Борубаевна, магистр, факультет Востоковедения и 

международных отношений Кыргызского Государственного 

Университета им. Ишеналы Арабаева 

11. НАТО и безопасность Центральной Азии. 

Толокова Эркинай Толоковна, магистр, факультет Востоковедения и 

международных отношений Кыргызского Государственного 

Университета им. Ишеналы Арабаева 

12. Історичний вимір  регіональних проблем КНР на початку ХХІ  ст. 

Горобець Ігор Володимирович, кандидат історичних наук, доцент 

кафедри всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики 

навчання історичних дисциплін Сумського державного педагогічного 

університету імені  А.С. Макаренка 

13. Українське представництво в Китаї в І пол. ХХ ст.: основні напрямки 

діяльності. 

Жуков Олександр Володимирович, кандидат історичних наук, старший 

викладач кафедри всесвітньої історії, міжнародних відносин та 

методики навчання історичних дисциплін Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка  

14. Формування та розвиток української діаспори в Бразилії та 

Аргентині. 

Малярчук Наталя Григорівна, кандидат історичних наук, доцент 

кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, Донецький державний 

університет управління (м. Маріуполь) 

Мерквіладзе Георгій Теймуразович, студент спеціальності «Право», 

Донецький державний університет управління (м. Маріуполь) 

 

 

 

 

 



Секція 4.  

Освіта, культура, література і мистецтво: регіональний вимір 

Приєднатися до засідання можна за посиланням: 

meet.google.com/dbs-dgts-wgk  

 

Модератор – Стуканова Юлія Ростиславівна, кандидат історичних наук, 

доцент кафедри вітчизняної та зарубіжної історії, Горлівський інститут 

іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

1. Побратими з плеяди нескорених: Василь Стус і Володимир Міщенко 

Романько Валерій Іванович, кандидат педагогічних наук, доцент, 

Донбаський державний педагогічний університет, голова Донецької 

обласної організації Національної спілки краєзнавців 

2. Донбаський період життя та творчості поета Юрія Ряста. 

Верченко Вікторія Олександрівна, дійсний член секції МАН «Наукові 

дослідження в галузі географії», Часівоярський Центр дитячої та 

юнацької творчості 

3. Бахмут у долях майстрів художнього слова. 

Касьяненко Єлизавета Олександрівна, студентка 2-го курсу 

дошкільного відділення Комунального закладу «Бахмутський 

педагогічний фаховий коледж» 

4. «Американская мечта» как проявление феномена мультикультуры. 

Муратбеккызы Айчүрөк, магистр, факультет Востоковедения и 

международных отношений Кыргызского Государственного 

Университета им. Ишеналы Арабаева 

5. Дипломатическая переписка: особенности перевода с английского на 

кыргызский язык. 

Темирбоева Фаридахон Йигиталиевна, магистр, факультет 

Востоковедения и международных отношений Кыргызского 

Государственного Университета им. Ишеналы Арабаева 

6. Історія однієї фотографії. Михайло Кисіль – талановитий музикант 

Переяславщини. 

Тетеря С. А., Костюк Н. В., науково-дослідний сектор «Музей 

кобзарства», Національний історико-етнографічний заповідник 

«Переяслав» 

7. Бахмут в особистостях: яскрава зірка Олександри Колпакової. 

Шулєпова Софія Олександрівна, студентка дошкільного відділення 

Комунального закладу «Бахмутський педагогічний фаховий коледж» 

8. Розвиток освіти та культури в «Новій» Горлівці в період Великої 

реконструкції (кінець 20-х – 30-ті роки ХХ ст.) 

Євсеєнко Сергій Андрійович, кандидат історичних наук, доцент 

кафедри вітчизняної та зарубіжної історії, Горлівський інститут 



іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет» 

9. Проєкт «Факти з історії Донбасу»: освітні, навчальні та виховні 

можливості. 

Докашенко Галина Петрівна, доктор історичних наук, професор, 

завідувач кафедри вітчизняної та зарубіжної історії Горлівського 

інституту іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет» 

Докашенко Віктор  Миколайович, доктор історичних наук, професор, 

Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет» 

10. Культурно-освітні засади підготовки спортсменів зі стрільби з лука: 

регіональний аспект. 

Снагощенко Леся Вікторівна, інструктор-методист з фізичної культури 

і спорту, аспірантка Сумського державного педагогічного університету 

імені А.С.Макаренка 

11. Оновлення культурного простору сучасного Покровська. 

Островська Світлана Демидівна, член Мирноградської організації 

національної спілки краєзнавців України «Старий рудник», учитель 

історії ЗОШ № 9 Покровської міської ради Донецької області. 

12. Історична стилістика фразеологічних одиниць в публіцистичному 

стилі  партійної преси Донбасу. 

Піскун Вікторія Олександрівна, викладач кафедри української 

філології, Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний університет» 

13. Образи селянки в пресі Донбасу середини 1920-х рр. 

Івлєв Кирило Олександрович, здобувач вищої освіти, Харківський 

національний університет ім. В.Н. Каразіна 

14. Культурний простір Донеччини та Луганщини напередодні Другої 

світової війни. 

Пшемицька Євгенія Олександрівна, кандидат історичних наук, доктор 

філософії у галузі історії, старший викладач кафедри всесвітньої історії 

та археології, Донецький національний університет імені Василя Стуса 

15. Літературний рух на Донеччині у 1920-х – 1930-х рр. 

Ковальська Наталія Валеріївна, старший викладач кафедри педагогіки 

та методики викладання, Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ 

«Донбаський державний педагогічний університет» 

16. Методологія історико-культурологічної освіти: особистісний та 

діяльнісний підходи. 

Воронова Надія Сергіївна, доктор педагогічних наук, доцент, професор 

кафедри філософії, історії та соціально-гуманітарних дисциплін ДВНЗ 

«Донбаський державний педагогічний університет» 



Шалашна Наталія Миколаївна, кандидат історичних наук, доцент, 

доцент кафедри філософії, історії та соціально-гуманітарних дисциплін 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

 

Секція 5. 

Медіаграмотність: сучасні регіональні виклики 

Проект «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність» 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приєднатися до засідання можна за посиланням: 

meet.google.com/mxp-vbgt-mcb  

 

Модератор – Волвенко Наталія Миколаївна, кандидат політичних наук,                        

доцент кафедри вітчизняної та зарубіжної історії, Горлівський інститут 

іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

1. «Гаджетові методики» у формуванні історичної картини регіону. 

Безмен Микита Геннадійович, магістрант Горлівського інституту 

іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет» 

2. Ідея свободи інформації в сучасному світі. 

Волвенко Наталія Миколаївна, кандидат політичних наук,                        

доцент кафедри вітчизняної та зарубіжної історії, Горлівський інститут 

іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет» 

3. Шкільний курс інформатики як засіб розвитку медіаграмотності 

школярів. 

Солнцев Дмитро Владиславович, магістрант Горлівського інституту 

іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет» 

4. Регіональні аспекти дисидентського руху: міфи та реальність. 

Ведмідь Людмила Анатоліївна, науковий співробітник відділу історії 

державного терору радянської доби, Інститут історії України НАН 

України 

 



5. Інфомедійна грамотність в історичній освіті. 

Концур Вікторія Володимирівна, кандидат історичних наук, доцент, 

доцент кафедри вітчизняної та зарубіжної історії, Горлівський інститут 

іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет» 

6. Брекзіт як результат медійної кампанії проти ЄС. 

Полянська Альона Сергіївна, здобувач вищої освіти, Горлівський 

інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет» 

 

 

Секція 6. 

Музеї та музейна справа в ХХІ столітті: стан  та перспективи 

розвитку 

Приєднатися до засідання можна за посиланням: 

meet.google.com/qrn-azde-pnd  

 

Модератор – Богуненко Валерій Олександрович, директор Часівоярського 

промислового історико-краєзнавчого музею ПАТ «Часівоярський 

вогнетривкий комбінат» 

 

1. Сучасні тенденції розвитку музейної комунікації. 

Моцак Світлана Іванівна, завідувач кафедри, кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри всесвітньої історії, міжнародних відносин та 

методики навчання історичних дисциплін Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка  

2. Музей ХХI ст. – музей участі: аналіз докладу ведучого британського 

консультанта музейної справи Грехема Блека. 

Теміров Володимир Іванович, аспірант кафедри історії та археології,  

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 

3. Роль краєзнавчих музеїв у формуванні національної свідомості 

громадян. 

Михайличенко Олег Володимирович, доктор педагогічних наук, професор 

кафедри всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики навчання 

історичних дисциплін Сумського державного педагогічного університету 

імені А.С. Макаренка  

4. Охорона та використання археологічної спадщини Сумщини. 

Авхутська Світлана Олександрівна,  кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри історії України Сумського державного педагогічного 

університету ім. А.С. Макаренка. 

5. Туристичний потенціал Бахмутчини в умовах пандемії. 

Пермякова Вікторія Євгенівна, кандидат історичних наук, директор 

Туроператора Тур-Ю 



6. Принципи формування регіонального медійного туристичного 

продукту на прикладі смт  Новотроїцьке Волноваського району Донецької 

області. 

Романуха Олександр Миколайович, кандидат історичних наук, доцент 

кафедри економіки та бізнесу, Навчально-науковий інститут бізнесу та 

гостинності Донецького національного університету економіки і 

торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 

 

 

Секція7. 

Історія як засіб гібридних загроз 

Проект Еразмус+ «Академічна протидія гібридним загрозам» 

 

 
 

Приєднатися до засідання можна за посиланням: 

meet.google.com/bmy-hhyx-rdd  

 

Модератор – Докашенко Віктор Миколайович, доктор історичних наук, 

професор кафедри вітчизняної та зарубіжної історії, Горлівський інститут 

іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

1. Методологія «квазідержавної» хиби Володимира Путіна. 

Борозенцев Максим Сергійович, магістрант Горлівського інституту 

іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет» 

2. Правоохоронні органи в тоталітарній структурі «відлиги». 

Власов Назар Петрович, магістрант Горлівського інституту іноземних 

мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

3. Етапи розвитку українського етносу в ХІV – сер. ХVІІ ст. та 

«відсутність історичної основи» українського націєтворення». 

Коваленко Анастасія Сергіївна, магістрантка Горлівського інституту 

іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет» 

4. Мова як фактор «єдності» росіян та українців (на матеріалах статті 

В. Путіна «Про історичну єдність росіян та українців»). 

Кравцова Наталя Борисівна, магістрантка Горлівського інституту 

іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 



університет» 

5. Донецько-Криворізька радянська республіка (ДКРР) як приклад 

інструменталізації історії. 

Ландік Анна Олександрівна, магістрантка Горлівського інституту 

іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет» 

6. «Києву Донбас просто не потрібен» (В. Путін «Про історичну єдність 

росіян та українців»). 

Лозгачова Ірина Олександрівна, магістрантка Горлівського інституту 

іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет» 

7. Геймифікація у вивченні гібридних загроз (до постановки питання). 

Наумова Євгенія Олександрівна, магістрантка Горлівського інституту 

іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет» 

8. Метаморфози «страхувального механізму» Володимира Путіна в 

призмі розвалу Союзу РСР. 

Палагута Сергій Анатолійович, магістрант Горлівського інституту 

іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет» 

9. Європейський вибір України та «стан добровільного заручництва» 

Володимира Путіна.  

Петросян Аркадій Артурович, магістрант Горлівського інституту 

іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет» 

10. «Заколот Мазепи» в контексті «історичної єдності» Володимира 

Путіна. 

Пронько Ігор Станіславович, магістрант Горлівського інституту 

іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет» 

11. Український етнос ХVІІ - ХVІІІ ст. в інтерпретації ідеї «історичної  

єдності» Володимира Путіна. 

Ржевський Микита Костянтинович, магістрант Горлівського інституту 

іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет» 

12. Інструменталізація історії та її наслідки. 

Сапаргелдієва-Лукашова Гульнара Бешимівна, магістрантка 

Горлівського інституту іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет» 

13. «Справжня» суверенність України в установках російської 

методології. 

Стоцька Юлія Сергіївна, магістрантка Горлівського інституту 

іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет» 

 



14. Володимир Путін про відсутність історичної основи українського 

етносу в ХІХ – початку ХХ століття 

Халахола Олена Олексіївна, магістрантка Горлівського інституту 

іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет» 

15. Актуалізація вивчення історико-мистецьких процесів 1950-60-х рр. на 

Донеччині та Луганщині в умовах гібридної війни. 

Стуканова Юлія Ростиславівна, кандидат історичних наук, доцент 

кафедри вітчизняної та зарубіжної історії, Горлівський інститут 

іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет» 

16. Програма дій людства щодо запобігання екологічним загрозам: 

історія, наміри, реальність. 

Дударенко Людмила Валеріївна, кандидат філологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри соціальної медицини та гуманітарних наук, 

Міжнародна академія екології та медицини ( м. Київ) 

 

 

Підсумкове пленарне засідання 

 

Приєднатися до засідання можна за посиланням: 

meet.google.com/qhd-cjzk-oab 

 

Модератор – Докашенко Галина Петрівна 


