
Програма круглого столу 

 «Роль зовнішнього чинника у суспільно-політичній кризі на 

Південному Сході України» 

26 квітня 2017 р. 

 

Організатор: кафедра міжнародних відносин та зовнішньої політики Маріупольського 

державного університету, пр. Будівельників, 129 ( корпус 2, Історичний факультет, ауд. 109). 

Робочі мови: українська, англійська, російська 

10.00 - 10.30 - Реєстрація учасників Круглого столу хол історичного факультету 

10.30 – 10.45 – Відкриття Круглого столу. Вітальне слово:  

 Лисак В.Ф., декан історичного факультету МДУ, доктор історичних наук 

професор; 

 Гільченко О.Л., в. о. завідувача кафедри міжнародних відносин та 

зовнішньої політики МДУ, кандидат політичних наук, доцент. 

10.45 – 12.30 - Робота тематичних секцій (ауд. 109) 

12.30 – 13.00 - Перерва на каву (Хол історичного факультету) 

13.00 – 14.00 - Продовження роботи тематичних груп (ауд. 109) 

14.00 – 14.30 - Підведення підсумків (ауд. 109) 

 

Секція 1 

Роль зовнішнього чинника у формуванні передумов суспільно-політичної кризи на 

Південному Сході України 

Керівник: Алвідас Медалінскас, політолог, дипломат, викладач Університету Миколаса 

Ромеріса (Вільнюс), екс-заступник голови комітету Європи Сейму Литовської Республіки  

 

Доповіді 

1) «Роль зовнішнього чинника на формування Донецького регіону та їх вплив на події 

2014-2017 рр.»  - Алвідас Медалінскас, викладач Університету Миколаса Ромеріса 

(Вільнюс, Литовська Республіка)  

2) «Техніки і наративи російської пропаганди  і пропаганди ІДІЛ: компаративний аналіз» 

- Володимир Сазонов, PhD, Університет Тарту, Центр орієнтальних студій (Естонська 

Республіка) 

3)  «Російська інвазія – провідний чинник суспільно-політичної кризи на Сході України» - 

Ігор Тодоров, директор Центру міжнародної безпеки та євроатлантичної інтеграції 

Ужгородського національного університету, доктор історичних наук, професор 



4) «Українська криза і конфлікти на теренах Югославії : пастка хибних аналогій» - Сергій 

Пахоменко, кандидат історичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин та 

зовнішньої політики МДУ. 

5) «Співвідношення внутрішніх та зовнішніх чинників у конфлікті на Південному Сході 

України» - Ксенія Продзинська, аспірантка кафедри міжнародних відносин та 

зовнішньої політики МДУ  

6) «Українська криза як прояв «Холодної війни» в нових умовах» - Ганна Шварц, студентка 

ІУ курсу спеціальності «Міжнародні відносини». 

7) «Стратегія безпеки України в умовах російської агресії у міжнародному просторі» - 

Юрій Прекрасний, студент ІУ курсу спеціальності «Міжнародні відносини». 

 

Секція 2 

Українська криза і зарубіжні країни: спектр позицій і оцінок 

Керівник: Олександр Черепченко, кандидат політичних наук, доцент кафедри міжнародних 

відносин та зовнішньої політики МДУ 

Доповіді 

1) «Конфлікт на Південному Сході України: сприйняття грецького суспільства» - Максим 

Булик, кандидат політичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин та зовнішньої 

політики МДУ.  

2) «Роль США у врегулюванні суспільно-політичної кризи на Південному Сході України» 

- Юлія Константинова, кандидат історичних наук, доцент кафедри міжнародних 

відносин та зовнішньої політики МДУ. 

3) «Італійський ракурс української кризи» - Ганна Трифонова, кандидат наук із соціальних 

комунікацій, завідувачка кафедри італійської філології та перекладу МДУ, доцент 

кафедри соціальних комунікацій МДУ 

8) «Роль Польщі у врегулюванні української кризи» - аспірантка кафедри міжнародних 

відносин та зовнішньої політики МДУ   

4) «Роль Росії у суспільно-політичні кризі на Південному Сході України» - Марія 

Альошина, студентка ІІІ курсу спеціальності «Міжнародні відносини». 

5) «Роль Канади у врегулюванні суспільно-політичної кризи на Південному Сході 

України» - Анастасія Жигір, студентка ІУ курсу спеціальності «Міжнародні відносини». 

6) «Роль Німеччини у врегулюванні суспільно-політичної кризи на Південному Сході 

України» - Олена Гільченко, в. о. завідувача кафедри міжнародних відносин та 

зовнішньої політики МДУ, кандидат політичних наук, доцент. 



7) «Роль Франції у врегулюванні суспільно-політичної кризи на Південному Сході 

України» - Олександра Рабчевська, студентка ІІІ курсу спеціальності «Міжнародні 

відносини». 

8) «Роль Італії у врегулюванні суспільно-політичної кризи на Південному Сході України» 

- Аліна Юдіна, студентка ОС «Магістр» 1 р.н. спеціальності «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії». 

9) «Україна – Норвегія: роль скандинавської держави у врегулюванні Української кризи» 

- Ганна Пелих, студентка ІУ курсу спеціальності «Міжнародні відносини». 

 

Секція 3 

Міжнародні організації та проблема вирішення суспільно-політичної кризи на 

Південному Сході України 

Керівник: Ірина Гридіна, доктор історичних наук, професор кафедри міжнародних відносин 

та зовнішньої політики МДУ 

Доповіді 

1) Діяльність Спостережної Місії ОБСЄ в Маріуполі» - Міріам Чіас, спостерігач 

Спостережної Місії ОБСЄ в Україні 

2) «Проекти міжнародних організацій в Маріуполі: проблеми, завдання, перспективи» - 

Владислав Івацький, Фонд розвитку Маріуполя, керівник проектів  

3) «Діяльність Німеччини в ОБСЄ в рамках врегулювання суспільно-політичної кризи на 

Південному Сході України» - Дар’я Вєрютіна, студентка ОС «Магістр» 1 р.н. 

спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». 

4) «Досвід стратегічних комунікацій НАТО в контексті врегулювання суспільно-

політичної кризи на Південному Сході України» - Аліна Ляшенко, студентка ІУ курсу 

спеціальності «Міжнародні відносини». 

5) «Діяльність міжнародних організацій в процесі вирішення проблеми внутрішньо-

перемішених осіб на Південному Сході України» - Валерія Серова, студентка ОС 

«Магістр» 1 р.н. спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії». 

6) «Роль гуманітарних організацій у врегулюванні суспільно-політичної кризи на 

Південному Сході України» - Анастасія Бирдіна, студентка ІІІ курсу спеціальності 

«Міжнародні відносини». 

7) «Допомога МОМ громаді, що зазнала наслідків конфлікту в Україні» - Інтісар Аль-

Хурані, студентка ІУ курсу спеціальності «Міжнародні відносини». 


