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Студентської наукової конференції 
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ      

    ВІДНОСИН ТА ПРАВА» 
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Київський університет імені Бориса Грінченка, Факультет права та міжнародних відносин, 

(м. Київ, вул. Тимошенка, 13-б, ауд. 604) 

 

РЕГЛАМЕНТ  
Виступ – 5-10 хв. (Запитання і обговорення – наприкінці засідання) 

 

Секція «Право»: 11.50 – 13.10, ауд.604 

 

1. Кіпчук Феодосій, бакалаврант спеціальності «Правознавство» Факультету права та 

міжнародних відносин, тема: «Порушення свободи інформації в мережі інтернет на території 

АР Крим в умовах окупації Росією»; 

2. Богатир Юлія, студентка спеціальності «Право» Факультету права та міжнародних відносин, 

тема: «Медіація: Україна та зарубіжний досвід»; 

3. Левицький Олег, магістрант спеціальності «Право» Факультету права та міжнародних 

відносин, тема: «Правові аспекти інклюзивного навчання в Україні»; 

4. Туренко Ольга, магістрант спеціальності «Право» Факультету права та міжнародних 

відносин, тема «Інтернет речей та захист персональних даних»  

5. Рибальченко Оксана, магістрант спеціальності «Право» Факультету права та міжнародних 

відносин, тема: «Захист персональних даних при використанні соціальних мереж». 

6. Гаргун Сергій, студент спеціальності «Право» Факультету права та міжнародних відносин, 

тема: «Квоти щодо інформаційного контенту за мовними ознаками: європейський досвід та 

українські реалії». 

Секція «Міжнародна інформація»: 13.40 – 15.00, ауд.604 

 

1. Тимошенко Анастасія, магістрант спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації 

та регіональні студії» факультету права та міжнародних відносин, тема: «Державна 

інформаційна політика США (2009-2018 рр.): загальні аспекти»; 

2. Коломієць Крістіна, бакалаврант спеціальності «Міжнародна інформація» Факультету права 

та міжнародних відносин, тема: «Інформаційна політика України у ХХІ столітті»; 

3. Фалько Влада, студентка спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії» Навчально-наукового інституту міжнародних відносин НАУ, тема: 

«Інформаційна політика ООН в умовах трансформації»; 

4. Філоненко Дарія, студентка спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії» Навчально-наукового інституту міжнародних відносин НАУ, тема: 

«Інформаційно-психологічні операції в умовах збройних конфліктів»; 

5. Вінниченко Ксенія, бакалаврант спеціальності «Міжнародна інформація» Факультету права 

та міжнародних відносин, тема: «Сучасні тенденції боротьби з кібертероризмом»; 

6. Жолудь Світлана, бакалаврант спеціальності «Міжнародна інформація» Факультету права та 

міжнародних відносин, тема: «Цифрова дипломатія як інструмент зовнішньої політики 

держави (на прикладі Великою Британії)». 

7. Ялова Аліна, бакалаврант спеціальності «Міжнародна інформація» Факультету права та 

міжнародних відносин, тема: «Бренд як інструмент зовнішньої політики США». 

8. Потапов Дмитро, студент спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії», тема: «Комунікативні технології забезпечення зовнішньої політики 

Великої Британії». 

9. Сірко Вероніка-Марія, студентка спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації 

та регіональні студії», тема: «Становлення інформаційного суспільства України». 

10. Масловська Юлія, магістрант спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії» Факультету права та міжнародних відносин, тема: «Антиукраїнська 

пропаганда Російської Федерації». 



11. Рахнянська Світлана, магістрант спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації 

та регіональні студії» Факультету права та міжнародних відносин, тема: «Інтеграція України 

до європейського інформаційного суспільства». 

 

Секція «Країнознавство»: 15.20 – 16.40, ауд.604 

 

1. Юхнова Єлизавета, магістрант спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії» Факультету права та міжнародних відносин, тема: «Міграційна політика 

Європейського Союзу»; 

2. Ребитва Ірина, бакалаврант спеціальності «Країнознавство» Факультету права та 

міжнародних відносин, тема: «Зовнішньополітичні сценарії РФ у рамках євроатлантичної 

безпеки»; 

3. Карлаш Дмитро, бакалаврант спеціальності «Країнознавство» Факультету права та 

міжнародних відносин, тема: «Ідеологічна база зовнішньої політики США в регіоні Близького 

Сходу»; 

4. Бікі Дар'я, бакалаврант спеціальності «Країнознавство» Факультету права та міжнародних 

відносин, тема: «Концептуальні засади сучасної зовнішньої політики Російської Федерації»; 

5. Загорулько Анна, бакалаврант спеціальності «Країнознавство» Факультету права та 

міжнародних відноси, тема «Українська діаспора у США: специфіка та напрями існування»; 

6. Виноградова Катерина, бакалаврант спеціальності «Країнознавство» Факультету права та 

міжнародних відносин, тема: «Етнонаціональні проблеми Канади»; 

7. Чорний Микола, бакалаврант спеціальності «Країнознавство» Факультету права та 

міжнародних відносин, тема: «Політика США у врегулюванні сірійської проблеми»; 

8. Ковальчук Юлія, магістрант спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та  

регіональні студії» Факультету права та міжнародних відноси, тема: «Зовнішня політика 

Королівства Норвегія на початку ХХІ століття»; 

9. Якубенко Дарина, магістрант спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації, 

регіональні студії» Факультету права та міжнародних відносин, тема: «Публічна дипломатія 

Китаю: національні особливості, сучасний стан, перспективи»; 

10. Гладун Олександр, магістрант спеціальності “Міжнародні відносини, суспільні комунікації  та 

регіональні студії” факультету права та міжнародних відносин, тема: «Інформаційна 

складова в гібридній війні РФ проти України»; 

11. Мамука Марія, бакалаврант спеціальності «Країнознавство» Факультету права та 

міжнародних відносин, тема: «Зовнішня політика ФРН: еволюція й оцінка стратегічних 

напрямів»; 

12. Іщенко Анна, магістрант спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії» Факультету права та міжнародних відносин, тема: «Сучасна міграційна 

політика США»; 

13. Магеррамова Еліна, студентка спеціальності «Країнознавство» Факультету права та 

міжнародних відносин, тема: «Захист прав корінних народів: проблеми ідентифікації»; 

14. Крячок Артем, магістрант спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації, 

регіональні студії» Факультету права та міжнародних відносин, тема: «Близький Схід в 

сучасних геополітичних умовах: виклики та загрози у контексті діяльності ІДІЛ»; 

15. Добридень Альона, студентка спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії» Факультету права та міжнародних відносин, тема:  «Трансгендерне 

питання в Україні та Європі: соціальні бар’єри та дискримінація». 

16. Шахова Оксана, студентка спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії» Факультету права та міжнародних відносин, тема: «Державний устрій 

Іспанії: формування, сучасний стан, регіональна політика»; 

17. Івашкевич Ангеліна, студентка спеціальності «Правознавство» Факультету права та 

міжнародних відносин, тема: «Феномен турецького мистецтва на прикладі ебру: історія та 

сьогодення».  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:  

тел.: +38(044) 485-20-68 

електронна адреса: kmvmp.fpmv@kubg.edu.ua 


	6. Виноградова Катерина, бакалаврант спеціальності «Країнознавство» Факультету права та міжнародних відносин, тема: «Етнонаціональні проблеми Канади»;

