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УДК 94(477)«1919» 
ББК 63.3(4УКР)614 
        Т29 

Круглий стіл 
проводиться відповідно до 

Плану заходів з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917–1921 років та 
вшанування пам’яті її учасників на період до 2021 року (затв. розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 26 жовтня 2016 р. № 777-р), 
Плану заходів Харківського національного університету внутрішніх справ з виконання 
Програми військово-патріотичного виховання молоді та участі населення у заходах 

оборонної роботи на 2015–2017 роки,  
доручення ХНУВС від 04.01.2017 № 2 «Про підготовку та проведення 

міжкафедрального круглого столу». 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ: 
– перший проректор Харківського національного університету внутрішніх справ, 

підполковник поліції Швець Дмитро Володимирович (голова); 
– проректор Харківського національного університету внутрішніх справ, 

підполковник поліції Бурдін Михайло Юрійович (заступник голови); 
– доцент кафедри українознавства Харківського національного університету 

внутрішніх справ Дедурін Геннадій Геннадійович (секретар); 
– професор кафедри теорії та історії держави і права факультету № 1  Бандурка 

Олександр Маркович; 
– завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін факультету № 6 

Харківського національного університету внутрішніх справ Греченко Володимир 
Анатолійович; 

– завідувач кафедри українознавства факультету № 2 Харківського національного 
університету внутрішніх справ Чорний Ігор Віталійович; 

– завідувач кафедри теорії та історії держави і права факультету № 1 
Харківського національного університету внутрішніх справ Логвиненко Ігор 
Альбертович; 

– завідувач кафедри загальноправових дисциплін факультету № 6 Харківського 
національного університету внутрішніх справ Холод Юрій Анатолійович; 

– начальник відділу організації наукової роботи Харківського національного 
університету внутрішніх справ підполковник поліції Мірошниченко Оксана 
Станіславівна; 

– начальник інформаційно-технічного відділу підполковник поліції Полховсь-
кий Олександр Миколайович; 

– начальник відділу матеріального забезпечення Копаниця Олексій Вікторович; 
– начальник відділу зв’язків з громадськістю Щербакова Ірина Василівна; 
– директор загальної бібліотеки Процких Тамара Олексіївна. 
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