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Наклад 100 прим. Ум. друк. арк. 0.9 

Друк «ННІ № 2 НАВС» 

м. Київ, вул. Генерала Карбишева, буд. 3 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ № 2 

 

    
 

 

П Р О Г Р А М А 

 

круглого столу наукового товариства «Cognitio rerum» 

 

СТРАТЕГІЯ ВІДНОВЛЕННЯ ЦІЛІСНОСТІ УКРАЇНИ І 

ДЕОКУПАЦІЇ ДОНБАСУ «МЕХАНІЗМ МАЛИХ КРОКІВ» 

 

 
 

3 липня 2018 року 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2018 



ДЛЯ НОТАТОК 
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СКЛАД 

ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ КРУГЛОГО СТОЛУ  

 

Саковський Андрій Анатолійович – директор ННІ № 2 

Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, 

доцент, підполковник поліції. 

Білозьоров Євген Вікторович – заступник директора ННІ № 2 

Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, 

доцент, підполковник поліції. 

Хальота Андрій Іванович – професор кафедри конституційного 

права та прав людини НАВС, кандидат юридичних наук, доцент, 

полковник поліції. 

Атаманчук Володимир Миколайович – завідувач кафедри 

криміналістичного забезпечення та судових експертиз ННІ № 2 

Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, 

майор поліції. 

Тихомиров Денис Олександрович – доцент кафедри теорії 

держави та права НАВС, кандидат юридичних наук, майор поліції. 

Патик Андрій Анатолійович – завідувач науково-дослідної 

лабораторії з проблем експертно-криміналістичного забезпечення 

ННІ № 2 Національної академії внутрішніх справ, кандидат 

юридичних наук, підполковник поліції. 

Радзівон Сергій Миколайович – завідувач відділення 

забезпечення навчального процесу ННІ № 2 НАВС, кандидат 

юридичних наук, доцент, підполковник поліції. 

Удовенко Жанна Володимирівна – професор кафедри 

криміналістичного забезпечення та судових експертиз ННІ № 2 

НАВС, кандидат юридичних наук, доцент, підполковник поліції. 

Воробей Олена В’ячеславівна – професор кафедри 

криміналістичного забезпечення та судових експертиз ННІ № 2 

НАВС, кандидат юридичних наук, доцент. 

Волошин Олексій Гнатович – старший викладач кафедри 

криміналістичного забезпечення та судових експертиз ННІ № 2 

НАВС. 

Бондаренко Аліна Валентинівна – голова наукового товариства 

«Cognitio rerum» ННІ № 2 Національної академії внутрішніх справ, 

рядовий поліції. 
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РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КРУГЛОГО СТОЛУ 

3 липня 2018 року 

 

15:00-15:10 – Зустріч та реєстрація учасників круглого столу, 

вручення матеріалів для проведення круглого столу (навчально-

науковий інституту № 2 Національної академії внутрішніх справ, 

лекційна аудиторія № 202). 

 

15:10-15:20 – Вступне слово директора навчально-наукового 

інституту № 2 Національної академії внутрішніх справ, кандидата 

юридичних наук, підполковника поліції Саковського Андрія 

Анатолійовича (навчально-науковий інституту № 2 Національної 

академії внутрішніх справ, лекційна аудиторія № 202). 

 

15:20-16:00 – Обговорення проблемних питань круглого столу 

(навчально-науковий інституту № 2 Національної академії 

внутрішніх справ, лекційна аудиторія № 202). 

 

16:00-16:10 – Підведення підсумків роботи круглого столу 

(навчально-науковий інституту № 2 Національної академії 

внутрішніх справ, лекційна аудиторія № 202). 

 

16:10-16:20 – Заключне слово голови наукового товариства 

«Cognitio rerum» ННІ № 2 НАВС, рядовий поліції Бондаренко Аліни 

Валентинівни (навчально-науковий інституту № 2 Національної 

академії внутрішніх справ, лекційна аудиторія № 202). 

 

 

Доповіді    -  до 10 хвилин 

Повідомлення  -  до 5-10 хвилин 

Виступи   -  до 5 хвилин 

 

Робоча мова  -  українська 
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ДЛЯ НОТАТОК 
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ДЛЯ НОТАТОК 

 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

7 

ДОПОВІДІ ТА ВИСТУПИ: 

 

Симак Неля Володимирівна – курсант 303 н.г. ННІ № 2 НАВС, 

рядовий поліції «ВІДНОВЛЕННЯ ДОНБАСУ: МІФ ЧИ 

РЕАЛЬНІСТЬ». 

 

Чабан Карина Євгенівна – курсант 202 н.г. ННІ № 2 НАВС, 

рядовий поліції «МІЖНАРОДНА МИРОТВОРЧА МІСІЯ». 

 

Дяків Віталія Іванівна – курсант 202 н.г. ННІ № 2 НАВС, рядовий 

поліції «ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОГО ПОЛЯ ДЛЯ 

ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ». 

 

Савченко Артем Владиславович – курсант 304 н.г. ННІ № 2 НАВС, 

рядовий поліції «КОМУНІКАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ». 

 

Кравченко Андрій Вікторович – курсант 304 н.г. ННІ № 2 НАВС, 

рядовий поліції «МАЛАЗІЙСКІЙ ДОСВІД У ПРОТИДІЙ 

ГІБРИДНІЙ ВІЙНІ». 

 

Романюк Анастасія Михайлівна – курсант 203 н.г. ННІ № 2 

НАВС, рядовий поліції «МІНСЬКА УГОДА». 

 

Кац Діана Русланівна – курсант 204 н.г. ННІ № 2 НАВС, рядовий 

поліції «ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ СТРАТЕГІЇ ДЕОКУПАЦІЇ ТА 

РЕІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ 

ДОНБАСУ». 

 

Співачук Тетяна Олегівна – курсант 204 н.г. ННІ № 2 НАВС, 

рядовий поліції «ВІЯЛОПОДІБНЕ ПОШИРЕННЯ «МЕХАНІЗМУ 

МАЛИХ КРОКІВ»». 
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Копитько Вікторія Юріївна – курсант 302 н.г. ННІ № 2 НАВС, 

рядовий поліції «ОЦІНКА ТЕХНОГЕННИХ І ЕКОЛОГІЧНИХ 

РИЗИКІВ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ 

ДОНЕЦЬКОЇ ТА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ» 

 

Бобровник Ігор Сергійович – курсант 302 н.г. ННІ № 2 НАВС, 

рядовий поліції «ЕТАП ДЕОКУПАЦІЇ І РЕІНТЕГРАЦІЇ МЕХАНІЗМ 

«МАЛИХ КРОКІВ»». 
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ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ РОБОТИ КРУГЛОГО СТОЛУ: 

 

Удовенко Жанна Володимирівна – професор кафедри 

криміналістичного забезпечення та судових експертиз ННІ № 2 

НАВС, кандидат юридичних наук, доцент, підполковник поліції. 

 

Воробей Олена В’ячеславівна – професор кафедри 

криміналістичного забезпечення та судових експертиз ННІ № 2 

НАВС, кандидат юридичних наук, доцент. 

 

Волошин Олексій Гнатович – старший викладач кафедри 

криміналістичного забезпечення та судових експертиз ННІ № 2 

НАВС. 

 

 

ЗАКЛЮЧНЕ СЛОВО: 

 

Бондаренко Аліна Валентинівна – голова наукового товариства 

«Cognitio rerum» ННІ № 2 НАВС, рядовий поліції. 

 

 

УКЛАДАЧІ ПРОГРАМИ: 

 

Білозьоров Євген Вікторович – заступник директора ННІ № 2 

НАВС, кандидат юридичних наук, доцент, підполковник поліції 

 

Єфіменко Ігор Миколайович – старший науковий співробітник 

відділення забезпечення навчального процесу ННІ № 2 НАВС, 

кандидат юридичних наук, капітан поліції. 

 

Бондаренко Аліна Валентинівна – голова наукового товариства 

«Cognitio rerum» ННІ № 2 НАВС, рядовий поліції. 
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