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ІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Феномен культури постглобалізму” проводиться в межах 
комплексної теми науково-дослідної роботи кафедри культурології Маріупольського державного університету 

“Культурологія в системі соціально-гуманітарного знання” (номер державної реєстрації 0119U001316) 
 
 

Програму затверджено Вченою радою Історичного факультету 
Маріупольського державного університету 

 (протокол № 3 від 16.11.2022) 
 

 
Упорядники: 
Сабадаш Ю. С., завідувачка кафедри культурології МДУ, докторка культурології, професорка 
Янковський С. В., доцент кафедри культурології МДУ, доктор філософських наук, доцент 

 
 

Ф 42 Феномен культури постглобалізму : Програма ІІІ Міжнародної наук.-практ. 
конф., м. Київ, Маріупольський державний університет, 22 листопада 2022 р. – 
Київ : МДУ, 2022. – 3 с. 

 
Програма містить інформацію про теми доповідей за робочими 

напрямами конференції, відомості про науково-комунікативні заходи, в яких 
прийняли участь представники університетських спільнот, громадських 
організацій України, Польщі, Франції та ін. 

Тематика конференції розрахована на широке коло науковців, які 
досліджують проблематику теорії, історію культурології, питання прикладної 
культурології та культурознавчих студій. 



Програма 
ІІІ Міжнародної науково-практична конференція, 

Маріупольський державний університет, 
м. Київ, 

22 листопада 2022 р. 
 

Пленарне засідання (22.11.2022) 
Тема: Роль освіти у формуванні стратегії відродження України у 

післявоєнний період 
Ведуча пленарного засідання: Сабадаш Юлія, завідувачка кафедри 

культурології Маріупольського державного університету, головиня громадської 
організації “Фонд збереження культурної спадщини Маріуполя”. 
Напрями роботи конференції (22.11.2022): 

● Світовий та вітчизняний досвід дослідження культури та спадщини в 
умовах війни 

Модераторка: Сабадаш Юлія, завідувачка кафедри культурології 
Маріупольського державного університету, головиня громадської організації 
“Фонд збереження культурної спадщини Маріуполя”. 

● Гуманістична функція музеїв та бібліотек в умовах військового 
конфлікту 

Модератор: Нікольченко Юзеф, заслужений працівник культури України, 
доцент, доцент кафедри культурології Маріупольського державного 
університету. 

● Культурно-мистецька спадщина України в умовах збройного 
конфлікту 

Модераторка: Демідко Ольга, кандидатка історичних наук, доцентка 
кафедри культурології, виконавча секретарка громадської організації “Фонд 
збереження культурної спадщини Маріуполя”. 

● Проблеми та перспективи культурно-дозвіллєвої діяльності в умовах 
військового стану 
Модераторка: Сікорська Ірина, кандидатка наук з державного 

управління, доцент, доцент кафедри культурології Маріупольського державного 
університету, керівник Центру міжнародної освіти Маріупольського 
державного університету. 

● Панельна дискусія № 1 (23.11.2022): 
Тема: Пріоритети комунікаційних технологій, інформаційної освіти в 

перспективі соціокультурних парадигм. 
Модератор: Кудлай В'ячеслав, кандидат наук із соціальних комунікацій, 

завідувач кафедри інформаційної діяльності Маріупольського державного 
університету. 

● Панельна дискусія № 2 (23.11.2022): 
Тема: Пріоритети та особливості регіонального розвитку соціокультурної 
сфери України. 



Модератор: Виткалов Володимир, кандидат педагогічних наук, професор, 
завідувач кафедри івент-індустрії, культурології та музеєзнавства Рівненського 
державного гуманітарного університету. 

● Панельна дискусія № 3 (23.11.2022): 
Тема: Правова культура и модернізація змісту освіти в Україні 
Модератор: Головко Олександр, доктор юридичних наук, професор, 

заслужений юрист України, проректор з науково-педагогічної роботи Харківського 
національного університету ім. В. Н. Каразіна. 

● Круглий стіл (23.11.2022) 
Тема: Особливості реалізації освітньої програми та результатів навчання 

в умовах військового стану та збройного конфлікту 
Модератор: Петрова Ірина Владиславівна, доктор культурології, 

професор, професор кафедри івент-менеджменту та індустрії дозвілля 
Київського національного університету культури і мистецтва. 

● Коворкінг (23.11.2022) 
Тема: Обмін досвідом організації дистанційного та змішаного навчання 
Модератор: Янковський Степан, доктор філософських наук, доцент, 

доцент кафедри культурології Маріупольського державного університету. 



ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 
 

Булатова О. В., докторка економічних наук, професорка, перша проректорка 
МДУ. 
Лисак В. Ф., докторка історичних наук, професорка, деканка історичного 
факультету. 
Сабадаш Ю. С., докторка культурології, професорка, завідувачка кафедри 
культурології, головиня громадської організації «Фонд збереження культурної 
спадщини Маріуполя». 
Трима Д. В., директорка департаменту культурно-громадського розвитку 
Маріупольської міської ради. 
Петрова І. В., докторка культурології, професорка, завідувачка кафедри івент-
менеджменту та індустрії дозвілля, Київський національний університет 
культури і мистецтв. 
Герчанівська П. Е., докторка культурології, професорка, завідувачка кафедри 
культурології та інформаційних комунікацій Національної академії керівних 
кадрів культури і мистецтв. 
Поліщук О. П., докторка філософських наук, професорка, Житомирський 
державний університет ім. Івана Франка. 
Виткалов В. Г., кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 
культурології та музеєзнавства Рівненського державного гуманітарного 
університету. 
Гріва Е., професорка прикладної лінгвістики, Департамент початкової освіти, 
Університет Західної Македонії. 
Лісогор В. О., директорка комунальної установи «Центральна міська публічна 
бібліотека маріупольської міської ради з філіями». 
Демідко О. О., кандидатка історичних наук, доцентка кафедри культурології, 
виконавча секретарка громадської організації «Фонд збереження культурної 
спадщини Маріуполя», Україна. 
Янковський С. В., доктор філософських наук, доцент кафедри культурології та 
інформаційної діяльності МДУ. 
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ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 
(22.11.2022) 

 
 

Вітання учасників ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 
«Феномен культури постглобалізму»: 

Першого проректора Маріупольського державного університету, докторки 
економічних наук, професорки Олени Булатової 

Декана історичного факультету Маріупольського державного 
університету, докторки історичних наук, професорки Вікторії Лисак. 

Директорки департаменту культурно-громадського розвитку Маріупольської 
міської ради Діани Трими. 

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
Тема пленарного засідання: 

Покликання культури умовах військового стану 
Головуюча: Сабадаш Юлія, 

докторка культурології, професорка, завідувачка кафедри культурології 
Маріупольського державного університету. 

 
Розвиток в культурологічної думки в умовах військової агресії Росії проти 
України в 2022 році. 

Герчанівська Поліна, докторка культурології, професорка, професорка 
кафедри культурології та міжкультурних комунікацій Національної академії 
керівних кадрів культури і мистецтва. 

 
Акредитаційні експертизи під час війни: досвід РДГУ. 

Виткалов Володимир, кандидат педагогічних наук, професор, завідувач 
кафедри івент-індустрій, культурології та музеєзнавства Рівненського 
державного гуманітарного університету. 

 
Співпраця ЗВО України в умовах війни. 

Петрова Ірина, докторка культурології, професорка, професорка кафедри 
івент-менеджменту та індустрії дозвілля Київський національний університет 
культури і мистецтва. 

 
Музична культурологія в системі гуманітарної освіти 

Кривошея Тетяна, докторка культурології, доцентка, завідувачка кафедри 
теорії та історії культури Національної музичної академії України імені 
П.І.Чайковського 

 
Динаміка українізованості та суспільної актуальності ТОП-10 акаунтів 
у YouTude, TikTok, Instagram. 

Кислюк Костянтин, доктор культурології, професор, професор кафедри 
культурології Харківської державної академії культури. 
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Життя та смерть вайбер-каналу в оточеному місті. 
Павлова Олена, докторка філософських наук, професорка, професорка 
кафедри етики, естетики та культурології Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка. 

 
Впровадження авторської сертифікованої програми в освітній процес 
Херсонського державного університету. 

Лимаренко Лідія, Заслужена працівниця культури України, докторка 
педагогічних наук, професорка, професорка кафедри культурології 
Херсонського державного університету. 

 
Українське мистецтво в умовах загарбницької війни. 

Смоліна Ольга, докторка культурології, професорка кафедри філософії, 
культурології та інформаційної діяльності Східноукраїнського національного 
університету імені Володимира Даля. 

 
Освіта без кордонів як наслідок російсько-української війни. 

Дабло Любов, кандидатка культурології, доцентка, Zakład Studiów Polsko-
Ukraińskich Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

 
Етнополітичний менеджмент та стратегія відродження України у 
післявоєнний період. 

Дегтеренко Анастасія, кандидатка політичних наук, доцентка, Інститут 
політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 
Gastwissenschaftlerin Forschungsprojekt: «Ethnopolitisches «Management in der 
Ukraine und ausgewählten EU-Staaten: eine vergleichende Analyse» (Az.: 9B 975), 
gefördert von der VolkswagenStiftung. Institut für Politikwissenschaft und Soziologie 
Julius-Maximilians-Universität Würzburg. 

 
Цифрова культура та комунікації: особливості розвитку нової 
інтерактивної культури світу. 

Кудлай В’ячеслав, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент, завідувач 
кафедри інформаційної діяльності Маріупольського державного університету. 

 
Особливості та роль міжнародних академічних заходів під час війни. 

Сікорська Ірина, кандидатка наук з державного управління, доцентка 
кафедри культурології Маріупольського державного університету, керівниця 
Центру міжнародної освіти Маріупольського державного університету. 

 
Створення культуровідповідного середовища для українських дітей-
біженців у країнах Європи. 

Мараховська Наталя, кандидатка філологічних наук, здобувачка вищої 
освіти другого (магістерського) рівня ОП «Культурологія, культурне розмаїття 
та розвиток громади» кафедри культурології Маріупольського державного 
університету. 
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Бібліотеки Маріуполя - руйнування та втрати. Діяльність в евакуації. 
Лісогор Вікторія, директорка комунальної установи «Центральна міська 
публічна бібліотека маріупольської міської ради з філіями». 

 
Система позашкільних закладів освіти м. Маріуполя: особливості роботи та 
перспективи відновлення. 

Молокова Татьяна, т.в.о. директора Комунальний заклад «Міський центр 
позашкільної роботи за місцем проживання, здобувачка вищої освіти другого 
(магістерського) рівня ОП «Культурологія, культурне розмаїття та розвиток 
громади»» Маріупольського державного університету. 

 
Соціокультурна сфера у Стратегії розвитку «Маріуполь 2030». 

Афанасьєва Наталія, здобувачка вищої освіти другого (магістерського) рівня 
ОП «Культурологія, культурне розмаїття та розвиток громади» спеціальності 
034 Культурологія кафедри кульутрології Маріупольського державного 
університету. 

 
Викладання навчальної дисципліни “Історія української культури” для 
студентів культурологів в умовах агресії Росії проти України. 

Нікольченко Юзеф, Заслужений працівник культури України, доцент, доцент 
кафедри культурології Маріупольського державного університету. 

 
Випробування культури пам’яті: 

культурні ініціативи свідків 
російської військової агресії в Україні, 

розпочатої 20 лютого 2014 року 
Дата проведення: 22.11.2022 

 
«Зелені коридори. Евакуація з окупованої території студентів та 

викладачів Маріупольського державного університету». 
Презентація нового проєкту кафедри культурології 
Доповідач: Янковський Степан, доктор філософських наук, доцент 

кафедри культурології Маріупольського державного університету. 
 

Спогад перший: 
Ольга Демідко, доцентка, кандидатка історичних наук, доцентка 

кафедри культурології, виконавча секретарка громадської 
організації«Фонд збереження культурної спадщини Маріуполя». 



10  

РОБОТА ТЕМАТИЧНИХ 
НАПРЯМІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 

● Світовий та вітчизняний досвід дослідження культури та 
спадщини в умовах війни 

Модераторка: Сабадаш Юлія, 
докторка культурології, професорка, завідувачка кафедри культурології 

Маріупольського державного університету, головиня громадської організації «Фонд 
збереження культурної спадщини Маріуполя». 

Дата проведення: 22.11.2022 
 

Активність мистецтва в проєкції гуманітарної освіти. 
Бровко Микола, доктор філософських наук, професор кафедри суспільних 
наук Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. 

 
Дизайн-освіта в Україні та Європі: специфіка успадкування європейського 
досвіду. 

Гоцалюк Алла, докторка філософських наук, професорка, професорка 
кафедри івент-менеджменту та індустрії дозвілля Київського Національного 
університету культури і мистецтв. 

 
Значення творчості Валентина Сильвестрова у сучасному світі. 

Гуменюк Тетяна, Заслужена працівниця освіти України, докторка 
філософських наук, професорка, професорка кафедри івент-менеджменту та 
індустрії дозвілля Київського Національного університету культури і мистецтв. 

 
Право як дефініція культури. 

Головко Олександр, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист 
України, проректор з науково-педагогічної роботи Харківського національного 
університету ім. В. Н. Каразіна. 

 
Можливі напрями «імпортозаміщення» в українській художній літературі. 

Колесник  Олена, докторка культурології, доцент, професорка кафедри 
філософії та культурології Національного університету «Чернігівський 
колегіум» імені Т. Г. Шевченка. 

 
Культура України в умовах військової інтервенції: значення NFT. 

Кравченко Анастасія, докторка мистецтвознавства, доцентка кафедри 
культурології та міжкультурних комунікацій Національної академії керівних 
кадрів культури і мистецтв. 

 
Можливості штучного інтелекту у різних формах творчості. 

Трач Юлія, докторка культурології, професорка, професорка кафедри 
комп’ютерних наук. 
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Вплив філософії постмодернізму на художню практику другої половини XX 
– початку XXI століття в просторі Французької гуманістики. 

Холодинська Світлана, докторка культурології, доцентка, завідувачка 
кафедри філософських наук та історії України ДВНЗ «Приазовський державний 
технічний університет». 

 
Etnic and cultural archetypes as linguistic and mental constants (on the material 
of related languages). 

Балабан Олена, кандидатка філологічних наук, доцентка, доцентка кафедри 
загального мовознавства і германістика Національного педагогичного 
університету імені М. П. Драгоманова. 

 
Пошуки та перспективи розвитку культури постіндустріального 
суспільства. 

Думасенко Сергій, кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри 
культурології Херсонського державного університету. 

 
Репрезентація досліджень культури та креативних індустрії в умовах війни в 
сучасних наукових публікаціях  

Русаков Сергій, кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри 
богослов'я, релігієзнавства та культурології Національного педагогічного 
університету імені М.П. Драгоманова. 

 
Гендерне інтегрування у Збройних Силах України: вимір сучасності. 

Сальнікова Наталія, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри 
соціально-гуманітарних дисциплін факультету №1 Донецького державного 
університету внутрішніх справ. 

 
Метамодернізм та його витоки. 

Синельникова Ірина, кандидатка філологічних наук, старша викладачка 
кафедри іноземних мов Білоцерковського національного аграрного 
університету. 

Переклад у вимірах культури. 
Нікольченко Тамара, кандидатка філологічних наук, доцентка, наукова 
консультантка кафедри слов’янської філології і перекладу Маріупольського 
державного університету. 

 
Українське книгодрукування у XVI–XVII столітті та розвиток книжної 
поезії барокової доби. 

Мельничук Ірина, кандидатка філологічних наук, доцентка, завідувачка 
кафедри української філології Маріупольський державний університет. 

 
Besonderheiten der kulturellen Integration von Flüchtlingen aus Aserbaidschan 
und der Ukraine in Deutschland: Probleme und Perspektiven. 

Bazramov Malik, Deutschland, Journalist/Koordinator im Mehrgenerationenhaus 
Römerquellen Treff, Diakonie. 
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La culture et l’information dans le contexte de la pandémie de COVID-19: les 
acquis et les problèmes de la société française. 

Léontiev Igor, La France, l’architecte en chef des solutions cloud Visel, le directeur 
régional de Microsoft. 

 
Живі історії війни: Бородянщина. 

Фещенко Ольга, співзасновниця благодійного фонду «Оберіг 
відродження». 

 
Професійна компетентність майбутніх учителів мистецтва як педагогічний 
феномен. 

Прокопчук Вікторія, доцентка кафедри гри на музичних інструментах 
Інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету. 

 
Психоемоційна та фізична підтримка танцівників під час вимушеної 
еміграції. 

Білоусенко Інна, старша викладачка кафедри хореографічного мистецтва 
Херсонського державного університету. 

 
Мистецька спадщина Рафаеля в культурі сучасної України. 

Юр Ольга, здобувачка вищої освіти другого (магістерського) рівня 
ОП «Культурологія, культурне розмаїття та розвиток громади» кафедри 
культурології Маріупольського державного університету. 
 

Інформаційні війни:еволюційні зміни впливу. 
Хлань Анна, студентка ОС «Магістр» спеціальності «Інформаційна, 
бібліотечна та архівна справа» Маріупольського державного університету, 
заочної форми навчання. 

 
Поховальна обрядовість у традиційній культурі Стародавнього Риму. 

Якимчук Марина, здобувачка вищої освіти другого (магістерського) рівня 
ОП «Культурологія, культурне розмаїття та розвиток громади» кафедри 
культурології Маріупольського державного університету. 
 

Культурні війни сучасності. 
Амангелдієва Анна, студентка першого курс 115-го навчальної групи 
спеціальності «Правоохоронна діяльність» факультету №4 Донецького 
державного університету внутрішніх справ. 
 

Соціальні мережи як фактор впливу на формування культурної свідомості. 
Ганжерлі Марія, курсантка 208-го навчального взводу спеціальності 
«Правоохоронна діяльність» (спеціалізація превентивна діяльність) факультету №2 
Донецького державного університету внутрішніх справ. 
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Мультикультурализм: погляд сьогодення. 
Киселиця Єлизавета, студентка першого курс 115-го навчальної групи 
спеціальності «Правоохоронна діяльність» факультету №4 Донецького 
державного університету внутрішніх справ. 

Українська міська мода початку XX ст. - головні особливості. 
Матюк Ганна, здобувачка першого (бакалаврського) рівня освіти 
спеціальності 034 «Культурологія» кафедри культурології Маріупольського 
державного університету. 

 
Формування української культури документування в контексті впливу 
традицій Візантійської імперії/Імперії ромеїв. 

Овдієнко Євгенія, здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 
спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» Маріупольського 
державного університету. 
 

 
Трансформація свідомості українців за часи воєнної агресії». 

Райвич Лілія, курсантка 310-го навчального взводу спеціальності 
«Правоохоронна діяльність» (спеціалізація превентивна діяльність) факультету 
№2 Донецького державного університету внутрішніх справ. 
 

Вплив інформаційних ресурсів на світогляд сучасної людини. 
Рибалкін Денис, курсант 307-го навчального взводу спеціальності 
«Правоохоронна діяльність» (спеціалізація кримінальна поліція) факультету №3 
Донецького державного університету внутрішніх справ. 

 
Молодіжні субкультури України: виклики воєнного стану. 

Тирикіна Ольга, здобувачка першого (бакалаврського) рівня освіти 
спеціальності 034 «Культурологія» кафедри культурології Маріупольського 
державного університету. 

 
Культура міжнародних музичних конкурсів. 

Гучок Костянтин, здобувач другого (магістерського) рівня спеціальності 
«Культурологія, культурне розмаїття та розвиток громади» Маріупольського 
державного університету. 

 
Bibliographic reviews of eminent personalities of Nigeria. 

Ojo Ademola Patrick, Nigeria, a 2nd-year student of the first (bachelor's) level of 
«Information, Library, and Archives» at the Mariupol State University. 
 

The modern culture of document communications of institutions in the context of 
the influence of business traditions of Ukraine. 

Asadu Kanayo Benedict, Nigeria, a 2nd-year student of the first (bachelor's) level 
of «Information, Library, and Archives» at the Mariupol State University. 
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The radical Islamic movement “Boko Haram” as a phenomenon of African 
culture. 

Onuegbu Nnamdi Makwika, Nigeria, a 2nd year student of higher education, first 
(bachelor's) level majoring in «Information, Library, and Archives» at the Mariupol 
State University. 

 
Management culture in modern Nigerian institutions. 

Oshinloye Oluwayomi Babafemi, Nigeria, a 2nd-year graduate of the first 
(bachelor's) level of «Information, Library and Archives» at the Mariupol State 
University. 

 
Фотомистецтво під час війни: особливості та значення. 

Лютікова Катерина, здобувачка першого (бакалаврського) рівня 
спеціальності «Культурологія» Маріупольського державного університету. 

 
Фільм про війну: документальне та художнє кіно. 

Малиновська Златослава, здобувачка другого (магістерського) рівня ОП 
«Культурологія, культурне розмаїття та розвиток громади» кафедри 
кульутрології Маріупольського державного університету. 

 
● Гуманістична функція музеїв та бібліотек в умовах 
військового конфлікту 

Модератор: Нікольченко Юзеф, 
Заслужений працівник культури України, доцент, 

доцент кафедри культурології Маріупольського державного університету 
Дата проведення: 22.11.2022 

 
Онлайн-заходи Української бібліотечної асоціації як дієвий інструмент 
адаптації бібліотечної спільноти до комунікативних бар'єрів після початку 
широкомасштабного етапу російсько-української війни. 

Кудлай В'ячеслав, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент, 
завідувач кафедри інформаційної діяльності Маріупольського державного 
університету. 

 
Цифровізація бібліотечного фонду в сучасній Україні. 

Петрова Ірина, кандидатка історичних наук, доцентка, доцентка кафедри 
інформаційної діяльності Маріупольського державного університету. 

Побудова вуличних мобільних виставок в умовах воєнного стану 
(перспективи, проблеми). 

Міненко Тетяна, завідувачка сектору мистецтв комунального закладу 
«Рівненський обласний краєзнавчий музей» Рівненської обласної ради. 

 
Фотозона як засіб популяризації та залучення відвідувачів до музею в 
умовах воєнного стану. 

Лозяк Оксана, старша наукова співробітниця сектору мистецтв комунального 
закладу «Рівненський обласний краєзнавчий музей» Рівненської обласної ради. 
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Формування культури відвідування бібліотек у здобувачів вищої освіти. 
Дуброва Валерія, здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 
спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» Маріупольського 
державного університету. 

 
Діяльність масових бібліотек в Україні під час збройного конфлікту: 
соціокультурний зміст. 

Любічева Інна, здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
спеціальності 034 «Культурологія» кафедри кульутрології Маріупольського 
державного університету. 

 
Національно-патріотичне виховання в музеях України в умовах 
військового стану. 

Панченко Дарія, здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 
спеціальності 034 «Культурологія» кафедри кульутрології Маріупольського 
державного університету. 

 
Діяльність бібліотечних фахівців в умовах формуванні цифрової культури 
молоді. 

Петкевич Сергій, здобувач вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 
спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» Маріупольського 
державного університету. 

 
Проблема асиміляції греків Приазов’я та культурна політика в музейній 
практиці Маріуполя. 

Романова Євгенія, здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 
спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» Маріупольського 
державного університету. 

 
Розвиток культури електронного обслуговування читачів Національної 
бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. 

Талбакова Муніра, здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 
спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» Маріупольського 
державного університету. 

Реформування бібліотечної освіти в умовах популяризації європейської 
культури. 

Шердиць Маргарита, здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) 
рівня спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» 
Маріупольського державного університету. 

 
Erforschung der Werke von Heinrich Mann durch Studierende der Fachschaft 
Germanistik an der Johannes Gutenberg–Universität Mainz. 

Alina Gadzhyyeva, Deutschland, Studierende, Fachrichtung Germanistik/Russistik 
Johannes Gutenberg–Universität Mainz; Ehrenamtliche Sozialberatung, 
MehrGenerationenHaus Römerquellen Treff. Diakonie. 
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Historyerli taryhy bibliografiki synlary düzmegiň medeni aýratynlyklary 
Baýramowa Nurdzhemal, Türkmenistan, Mariupol döwlet uniwersitetiniň 
«Maglumat, kitaphana we arhiw işleri» hünäri boýunça birinji (bakalawr) derejesiniň 
2-nji ýylynda ýokary bilimiň talyby. 

 
Informatisation de la bibliothéconomie au Congo 

Chicombe Brandon, République Démocratique du Congo, étudiante en 2ème 
année du premier cycle de l'enseignement supérieur (Bachelor) mention 
«Information, Bibliothèque et Archivistique» à l'Université d'Etat de Mariupol. 

 
● Актуальні проблеми культурної спадщини України 

Модераторка: Демідко Ольга, 
кандидатка історичних наук, доцентка кафедри культурології, виконавча секретарка 

громадської організації «Фонд збереження культурної спадщини Маріуполя». 
Дата проведення: 22.11.2022 

 
Фестивально-конкурсний рух в українській культурі: перформативний 
аспект. 

Бабушка Лариса, докторка культурології, доцентка, в. о. професорки кафедри 
теорії та історії культури Національної музичної академії України імені П. І. 
Чайковського. 

 
Джерела з історії повсякдення професійної спільноти в Україні: на прикладі 
працівників. 

Волониць Віра, доцент, кандидатка історичних наук, доцентка кафедри історії 
та археології Маріупольського державного університету. 

 
Архіви України під час повномасштабного наступу РФ. 

Кузнецова Людмила, кандидатка історичних наук, доцентка, доцентка 
навчально-наукового інституту Київського національного університету 
культури і мистецтв. 

Війна в України та її вплив на розвиток національної героїчної пісні. 
Кузьменко Тарас, кандидат культурології, доцент кафедри івент-
менеджменту, фешен та шоу-бізнесу Київського національного університету 
культури і мистецтв. 

 
Етнокультурні образи руху у змісті хореографічних традицій. 

Савчин Лілія, Заслужена діячка мистецтв України, докторантка Національної 
академії керівних кадрів культури і мистецтв. 

 
Мовне відображення культурно-історичної спадщини як ключового 
елементу розвитку історичної свідомості суспільства. 

Гайдук Неллі, доцентка, кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри 
прикладної філології Маріупольського державного університету. 
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Культурний простір творчості В’ячеслава Потапенка. 
Нікольченко Марія, доцентка, кандидатка філологічних наук, доцентка 
кафедри української філології Маріупольського державного університету. 

 
Важливість популяризації культури Маріуполя на підконтрольній Україні 
території. 

Демідко Ольга, кандидатка історичних наук, доцентка кафедри культурології, 
виконавча секретарка громадської організації «Фонд збереження культурної 
спадщини Маріуполя». 

 
Особливості функціонування музеїв в умовах воєнного стану (на прикладі 
роботи Рівненського обласного краєзнавчого музею). 

Яремчук Оксана, учена секретарка комунального закладу «Рівненський 
обласний краєзнавчий музей» Рівненської обласної ради. 

 
Проблематика охорони культурної спадщини на прикладі будівлі 
Рівненського обласного краєзнавчого музею. 

Шаюн Надія, старша наукова співробітниця відділу маркетингу, розвитку та 
комунікацій комунального закладу «Рівненський обласний краєзнавчий музей» 
Рівненської обласної ради. 

 
Вплив російсько-української війни на творчість іконописця Олександра 
Лаворика. 

Семенович Олена, старша наукова співробітниця відділу історії 
комунального закладу «Рівненський обласний краєзнавчий музей» Рівненської 
обласної ради. 

 
Надбання української хореографічної культури, як маловивчена сфера 
діяльності у европейському мистецькому просторі. 

Білоусенко Інна, старша викладачка кафедри хореографічного мистецтва 
Херсонського державного університету. 
 

Вплив літературної спадщини Уласа Самчука на патріотичне виховання та 
розвиток національної свідомості українського суспільства. 

Бояр Наталя, наукова співробітниця відділу маркетингу, розвитку та 
комунікацій комунального закладу «Рівненський обласний краєзнавчий музей» 
Рівненської обласної ради. 

 
Щодо назви і статусу славетного острозького вишу 1576–1634 років – 
«Острозька слов’яно-грецька-латинська школа», «Острозький Колегіум», 
«Острозька академія»: «quod non estin actis, non est in Mundo [чого не 
існує в документах, того не існує взагалі]». 

Нікольченко Юзеф, Заслужений працівник культури України, доцент, доцент 
кафедри культурології Маріупольського державного університету; 
Деліман Владислава, здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) 
спеціальності 034 «Культурологія» Маріупольського державного 
університету. 
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Музей MetaHistory NFT як інструмент вивчення та збереження культурної 
спадщини в контексті трансформації культурної пам’яті. 

Горбул Тарас, аспірант, Національна академія керівних кадрів культури і 
мистецтв. 

 

Історія і сучасність Шевченкіани в монументальному мистецтві України. 
Мітіна Юлія,   здобувачка   другого (магістерського) рівня вищої освіти ОП 
«Культурологія, культурне розмаїття та розвиток громади» спеціальності 
кафедри культурології Маріупольського державного університету. 

 

«Граматика слов’янська» Мелетія Смотрицького у контексті розвитку 
освіти і культури в Україні у першій половині ХVІІ ст. 

Растєгаєва Лілія, здобувачка вищої освіти другого (магістерського) рівня 
спеціальності «Філологія. Українська мова та література» Маріупольського 
державного університету. 

 
Значення жіночих божеств в слов’янському язичницькому пантеоні богів. 

Алєксєєва Ганна, здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
спеціальності 034 «Культурологія» кафедри культурології Маріупольського 
державного університету. 

 
Головні особливості живописної системи Олександра Мурашка. 

Арабаджи Олена, здобувачка першого (бакалаврського) рівня освіти 
спеціальності 034 «Культурологія» кафедри культурології Маріупольського 
державного університету. 

 
Традиційна культурна спадщина українців у сьогоденні вітчизняної 
громади в умовах військового стану. 

Бакієва Аліса, здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 
спеціальності 034 «Культурологія» Маріупольського державного університету. 

 
Феномен творчості Соломії Крушельницької. 

Бугас Олена, здобувачка першого (бакалаврського) рівня освіти спеціальності 
034 «Культурологія» кафедри культурології Маріупольського державного 
університету. 

 
Українське Бароко: нове світовідчуття і нове мистецтво. 

Давшан Аліса, здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня ОП 
«Культурологія, організація культурно-дозвіллєвої діяльності» кафедри 
культурології Маріупольського державного університету. 

 
Міжнародна підтримка в контексті збереження української спадщини в 
умовах російсько-української війни. 

Дабло Анастасія, 4 rok studiów kierunku Zarządzanie (Reklama i grafika 
komputerowa) Wyższa Szkola Zarządzania i Bankowości (Rzeczpospolita Polska); 
бакалавр кафедри слов'янської філології та перекладу Маріупольського 
державного університету, ОП «Філологія. Переклад (українська, російська, 
польська)». 
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Парадокси розвитку вищої освіти в Україні на зламі Середньовіччя і 
Нового часу. 

Деліман Владислава, здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти спеціальності 034 «Культурологія» кафедри кульутрології 
Маріупольського державного університету. 

 
Розвиток аматорських театральних колективів в умовах воєнного стану. 

Оболенкова Альона, здобувачка першого (бакалаврського) рівня освіти 
спеціальності 034 «Культурологія» кафедри культурології Маріупольського 
державного університету. 

 
Скіфський компонент в українській культурі. 

Петрачкова Антоніна, здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти спеціальності 034 «Культурологія» кафедри кульутрології 
Маріупольського державного університету. 

Гайдамаччина у вітчизняному фольклорі. 
Романюк Катерина, здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
спеціальності 034 «Культурологія» кафедри кульутрології Маріупольського 
державного університету. 

 
Особливості розвитку українського кінематографу в другій половині XX 
ст. 

Тітова Аліна, здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
спеціальності 034 «Культурологія» кафедри кульутрології Маріупольського 
державного університету. 

 
Особливості архітектури Ренесансу в Україні. 

Узунова Надія, здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
спеціальності 034 «Культурологія» кафедри кульутрології Маріупольського 
державного університету. 

Фантастичні істоти українського міфу. 
Мироненко Мирослава, здобувачка першого (бакалаврського) рівня 
спеціальності «Культурологія, організація культурно-дозвіллєвої діяльності» 
Маріупольського державного університету. 

 
Розвиток українського кінематографу під час війни (мається на увазі ця 
війна). 

Шарун Катерина, здобувачка першого (бакалаврського) рівня освіти 
спеціальності 034 «Культурологія» кафедри культурології Маріупольського 
державного університету. 

 
● Моделі культурних політик: проблеми та перспективи 

розвитку 
Модераторка напряму: Сікорська Ірина, 

кандидатка наук з державного управління, доцент, 
доцент кафедри культурології Маріупольського державного університету, 

керівниця Центру міжнародної освіти Маріупольського державного університету. 
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Дата проведення: 22.11.2022 

 
Трансформаційні процеси в культурі Херсонсщини у після окупаційний 
період. 

Левченко Микола, Заслужений працівник культури України, декан 
факультету культури і мистецтв Херсонського державного університету, 
кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри. 

 
 
Confessional features of religious tourism in Ukraine and Germany: cultural 
aspect. 

Панченко Світлана, кандидатка культурології, доцентка, докторантка 
Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 

 
Соціокультурні особливості трансформації українського суспільства під 
час війни. 

Форостян Анатолій, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 
кульутрології, в.о. завідувача кафедри культурології Херсонського державного 
університету. 

 
Екологічні наслідки видобутку бурштину на Рівненському Поліссі. 

Терешкович Юлія, старша наукова співробітниця відділу природи 
комунального закладу «Рівненський обласний краєзнавчий музей» Рівненської 
обласної ради. 

 

Культурно-просвітницька діяльність в умовах комунікативних обмежень. 
Сніжко Лідія, викладач кафедри івент-індустрій, культурології та 
музеєзнавства Рівненський державний гуманітарний. 
 

Organisation der Kulturunterhaltung für ukrainische Geflüchtete in Mainz. 
Katarina Aesche, Deutschland, Sozialpädagogin/Koordinatorin im 
Mehrgenerationenhaus Römerquellen Treff, Diakonie. 

 
Diverse Richtungen Mehrgenerationenhaus Römerquellen Treff Aspekte 
bezüglich kultureller Integration in der Gesellschaft ukrainischer Flüchtlinge in 
Mainz. 

Vita Gadzhyyeva, Deutschland, Ehrenamtliche Sozialberatung, Interkulturelle 
Koordinatorin Mehrgenerationenhaus , Römerquellen Treff, Diakonie. 

 
Дитячі фестивалі в міжнародній проекції: культурологічний аспект. 

Сапіга Оксана, пошукувачка, в. о. доцентки кафедри теорії та історії культури 
Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. 

 
Культура міжнародних музичних конкурсів. 

Гучок Костянтин, здобувач вищої освіти другого (магістерського) рівня ОП 
«Культурологія, культурне розмаїття та розвиток громади» кафедри 
культурології Маріупольського державного університету. 
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Розвиток образотворчого мистецтва на тренах сучасного Маріуполя: 
здобутки та перспективи. 

Молокова Тетяна, здобувачка ввищої освіти першого року навчання другого 
(магістерського) рівня ОП «Культурологія, культурне розмаїття та розвиток 
громади» Маріупольського державного університету. 

 
Форми РR-технологій у практиці діяльності Дубнівського державного 
історико-культурного заповідника. 

Остапчук Ганна, здобувачка другого (магістерського) рівня, спеціальність 
028 «Менеджмент соціокультурної діяльності», Рівненський державний 
гуманітарний університет. 

 
Творча ініціатива – як засіб комунікації в трудовому колективі 
навчального закладу. 

Романенко Катерина, здобувачка другого (магістерського) рівня, 
спеціальність 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності», Рівненський 
державний гуманітарний університет. 

 
Організація документальних виставок про звитягу ЗСУ як метод 
популяризації української культури. 

Скрибченко Світлана, здобувачка другого (магістерського) рівня, 
спеціальність 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності», Рівненський 
державний гуманітарний університет. 
 

Творчий хаб як центр дозвілля під час війни. 
Сладков Олександр, здобувач другого (магістерського) рівня ОП 
«Культурологія, культурне розмаїття та розвиток громади» Маріупольського 
державного університету. Нові форми Арт-терапії: особливості застосування у 
військовий час. 
Сладкова Марія, здобувачка другого (магістерського) рівня спеціальності 
«Культурологія, культурне розмаїття та розвиток громади» Маріупольського 
державного університету. 

 
Соціокультурна сфера в умовах трансформації: система організації та 
принципи. 

Філяровська Анна, здобувачка другого (магістерського) рівня, спеціальність 
028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» Рівненського державного 
гуманітарного університету. 

 
Соціокультурні практики Дніпропетровщини в умовах війни. 

Шпаковська Марина, здобувачка другого (магістерського) рівня, 
спеціальність 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» Рівненського 
державного гуманітарного університету. 

 
Івент-сфера крізь військову агресію в м. Житомирі. 

Гукова Анастасія, здобувачка першого   (бакалаврського) ступеня 
спеціальність 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» Рівненського 
державного гуманітарного університету. 
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Форми популяризації культурної спадщини в умовах війни. 

Климчук Олена, здобувачка першого (бакалаврського) ступеня спеціальність 
034 «Культурологія» Рівненського державного гуманітарного університету. 

 
Культура скасування в нових медіа як форма остракізму в комунікативній 
практиці молоді: світовий досвід та українські перспективи. 

Михайличенко Таїсія, здобувачка першого (бакалаврського) рівня 
спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» Маріупольського 
державного університету. 

 
 
Аніме та його вплив на дітей та підлітків. 

Назарко Татьяна, здобувачка першого (бакалаврського) рівня освіти 
спеціальності 034 «Культурологія» кафедри культурології Маріупольського 
державного університету. 

 
Форми презентації індустрії моди країн близького Сходу і України: 
порівняльна характеристика. 

Савчук Ольга, здобувачка першого (бакалаврського) ступеня спеціальності 
028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» Рівненського державногл 
гуманітарного університету. 

 
Головні особливості феномену аніме культури в сучасному світі. 

Челпан Ілона, здобувачка першого (бакалаврського) рівня освіти 
спеціальності 034 «Культурологія» кафедри культурології Маріупольського 
державного університету 

La culture de l'information et des activités analytiques des organisations sportives 
de la République Démocratique du Congo. 

Khonde Baka, République Démocratique du Congo, étudiant de l'enseignement 
supérieur en 2ème année du premier niveau (bachelor) de la spécialité “Informatique, 
bibliothéconomie et archivistique” de l'Université d'Etat de Mariupol. 

 
● Художньо-творче освоєння дійсності 

Модератор напряму: Звиняцьковський Володимир, 
доктор філологічних наук, професор кафедри прикладної філології Маріупольського 

державного університету.  
 

Вплив літератури на сприйняття сучасності. 
Звиняцьковський Володимир, доктор філологічних наук, професор 
кафедри прикладної філології Маріупольського державного університету. 

 
Який світогляд формує сучасна література. 

Педченко Олена, кандидат філологічних наук, доцент кафедри прикладної 
філології Маріупольського державного університету. 
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Особливості когнітивного конструювання релятивної каузативності в 
англійській та українській мовах. 

Хоровець Вера, кандидат філологічних наук, доцент кафедри прикладной 
філології Маріупольського державного університету. 

 
Лексико-семантичні особливості перекладу термінів сфери готельного 
бізнесу з англійської на українську. 

Тарапатов Михайло, старший викладач кафедри прикладної філології 
Маріупольського державного університету. 

 
Актуалізація вивчення роману Дж. Оруелла «1984» у школі. 

Суржанська Ольга, здобувачка першого (бакалаврського) рівня 
спеціальності «Середня освіта. Мова і література (російська)» Маріупольського 
державного університету. 

 
Культурологічний аспект життя суспільства у романі-псевдоутопії Дж. 
Оруелла «1984». 

Парамаш Анастасія, здобувачка першого (бакалаврського) рівня 
спеціальності «Прикладна філологія (російська, англійська)» Маріупольського 
державного університету. 

 
Перекладацька діяльність як досвід дослідження культури. 

Шелест Тетяна, здобувачка першого (бакалаврського) рівня спеціальності 
«Філологія. Переклад (українська, російська, польська)» Маріупольського 
державного університету. 

Взаємодія культури та перекладу. 
Прилипіна Валерія, здобувачка першого (бакалаврського) рівня 
спеціальності «Філологія. Переклад (українська, російська, польська)» 
Маріупольського державного університету. 

 
Культурні фактори у практиці перекладу. 

Кулагіна Валерія, здобувачка першого (бакалаврського) рівня спеціальності 
«Філологія. Переклад (українська, російська, польська)» Маріупольського 
державного університету. 

 
Жанрове розмаїття саксофонного виконавського мистецтва. 

Єлісєєва Дарія, здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти 
спеціальності «Музичне мистецтво» факультету культури і мистецтв 
Херсонського державного університету. 
Наукова керівниця: кандидатка мистецтвознавства, доцента Чехуніна А. О. 

 
Методичні аспекти геза сільвай в мистецько-освітньому процесі підготовки 
скрипалів-початківців. 

Мостова Анастасія, здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти 
спеціальності «Музичне мистецтво» факультету культури і мистецтв 
Херсонського державного університету. 
Наукова керівниця: кандидатка мистецтвознавства, доцентка Корнішева Т. Л. 
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Організаційно-методичні засади становлення техніки оркестрового 
диригування у майбутніх виконавців. 

Паляниця Діана, здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти 
спеціальності «Музичне мистецтво» факультету культури і мистецтв 
Херсонського державного університету. 
Наукова керівниця: кандидатка мистецтвознавства, доцентка Чехуніна А. О. 

 
Флейтове виконавство на порубіжжі ХХ–ХХІ століття. 

Коломієць Єлизавета, здобувачка другого (магістерського) рівня вищої 
освіти спеціальності «Музичне мистецтво» факультету культури і мистецтв 
Херсонського державного університету. 
Наукова керівниця: кандидатка мистецтвознавства, доцентка Чехуніна А. О. 

 
Історичний та виконавський аспекти концертмейстерської діяльністі. 

Водовоз Аліна, здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти 
спеціальності «Музичне мистецтво» факультету культури і мистецтв 
Херсонського державного університету. 
Наукова керівниця: кандидатка мистецтвознавства, доцента Корнішева Т. Л. 

 
Формування вокально-сценічної культури у майбутніх педагогів-
музикантів. 

Дениснеко Ірина, здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти 
спеціальності «Музичне мистецтво» факультету культури і мистецтв 
Херсонського державного університету. 
Наукова керівниця: кандидатка педагогічних наук, доцента Гунько Н. О. 

 
Методика вокальної підготовки сучасного педагога-музиканта. 

Зубцова Ірина, здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти 
спеціальності «Музичне мистецтво» факультету культури і мистецтв 
Херсонського державного університету. 
Науковий керівник: кандидатка педагогічних наук, доцента Гунько Н. О. 

 
Психолого-педагогічні умови естетичного виховання школярів засобами 
ансамблевого співу. 

Афанасенко Марія, здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти 
спеціальності «Музичне мистецтво» факультету культури і мистецтв 
Херсонського державного університету. 
Науковий керівник: кандидатка мистецтвознавства, доцента Чехуніна А. О. 

 
Жіночі образи в творах українських художників нової хвилі. 

Фальченко Владислава, здобувачка другого (магістерського) рівня вищої 
освіти спеціальності «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 
реставрація» факультету культури і мистецтв Херсонського державного 
університету. 
Наукова керівниця: доцентка Гоноболіна О. Ч. 
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Особливості сюжетних линий в українському живописі початку ХХІ 
століття. 

Кузнєцова Даная, здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти 
спеціальності «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» 
факультету культури і мистецтв Херсонського державного університету. 
Наукова керівниця: кандидатка мистецтвознавства, старша викладачка 
Гуляєва О. В. 

 

Особливості створення декоративної композиції за допомогою техніки 
акрилового живопису. 

Прокопенко Наталя, здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти 
спеціальності «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» 
факультету культури і мистецтв Херсонського державного університету. 
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Ракович В. В. 

 

Специфіка виконання жіночого портрету в техніці олійного живопису. 
Гладишенко Ольга, здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти 
спеціальності «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» 
факультету культури і мистецтв Херсонського державного університету. 
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Ракович В. В. 

Сюжети українського побуту в українському живописі кінця ХХ – ХХІ 
століття. 

Лелеко Катерина, здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти 
спеціальності «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» 
факультету культури і мистецтв Херсонського державного університету. 
Наукова керівниця: кандидатка мистецтвознавства, старша викладачка 
Гуляєва О. В. 

 

Особливості створення образу графа монте-крісто в хореографічному 
мистецтві 

Горобець Анастасія, здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти 
спеціальності «Хореографія» факультету культури і мистецтв Херсонського 
державного університету, 
Наукова керівниця: кандидатка педагогічних наук, доцентка Терешенко Н. 
В. 

 

Образ жінки-митця в хореографічному мистецтві крізь призму побутової 
філософії. 

Лисенко Оксана, здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти 
спеціальності «Хореографія» факультету культури і мистецтв Херсонського 
державного університету 
Науковий керівник: кандидатка педагогічних наук, доцентка Терешенко Н. В. 
 

Специфіка розкриття теми швидкоплинності часу засобами 
хореографічного мистецтва. 

Постриган Мар’яна, здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти 
спеціальності «Хореографія» факультету культури і мистецтв Херсонського 
державного університету. 
Наукова керівниця: доцента Рехліцька А. Є. 
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Сюрреалістичні тенденції та напрями в хореографічному мистецтві 
сучасності. 

Темченко Юлія, здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти 
спеціальності «Хореографія» факультету культури і мистецтв Херсонського 
державного університету. 
Наукова керівниця: кандидатка педагогічних наук, доцентка Терешенко Н. 
В. 

 
Методологічне підгрунття вивчення проблеми балету епохи романтизму. 

Марчук Олеся-Богдана, здобувачка другого (магістерського) рівня вищої 
освіти спеціальності «Хореографія» факультету культури і мистецтв 
Херсонського державного університету. 
Наукова керівниця: доцентка Рехліцька А. Є. 

Нові тенденції у режисурі та сценографії балетного театру України початку 
ХХІ століття. 

Ломовицький Сергій, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти 
спеціальності «Хореографія» факультету культури і мистецтв Херсонського 
державного університету. 
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, професор Левченко М. Г. 

Особливості драматургії сучасних балетних вистав (на прикладі вистави 
«корсар»). 

Кутузов Володимир, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти 
спеціальності «Хореографія» факультету культури і мистецтв Херсонського 
державного університету. 
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, професор Левченко М. Г. 

 
Образ жінки в сучасних хореографічних інтерпретаціях. 

Бочкарьова Ірина, здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти 
спеціальності «Хореографія» факультету культури і мистецтв Херсонського 
державного університету. 
Наукова керівниця: кандидатка педагогічних наук, доцентка                                 Терешенко Н. В. 

Теоретико-методологічне підґрунтя дослідження впливу творчості М. 
Джексона на хореографічне мистецтво сучасності. 

Банько Сергій, здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти 
спеціальності «Хореографія» факультету культури і мистецтв Херсонського 
державного університету. 
Наукова керівниця: кандидатка педагогічних наук, доцентка Терешенко Н. 
В. 

 
Художня виразність образів в балеті «Дон Кіхот». 

Гурська Анастасія, здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти 
спеціальності «Хореографія» факультету культури і мистецтв Херсонського 
державного університету. 
Наукова керівниця: доцентка Рехліцька А. Є. 
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Сучасні втілення казкової тематики в балетному мистецтві України. 
Романькова Крістіна, здобувачка другого (магістерського) рівня вищої 
освіти спеціальності «Хореографія» факультету культури і мистецтв 
Херсонського державного університету. 
Наукова керівниця: доцентка Рехліцька А. Є. 

 
Особливості сценічної інтерпретації творчості автора 
сатирично-фантастичного роману «Фатальні яйця» у московському 
балетному мистецтві. 

Нетруненко Віталій, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти 
спеціальності «Хореографія» факультету культури і мистецтв Херсонського 
державного університету. 
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, професор Левченко М. Г. 

 
Специфіка візіонерства Михайла Фокіна (Michael Fokine) в постановці 
«половецьких плясок». 

Янковська Софія, здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти 
спеціальності «Хореографія» факультету культури і мистецтв Херсонського 
державного університету. 
Наукова керівниця: доцента Рехліцька А. Є. 

Національна складова стилізації сучасного українського весілля. 
Досенко Олена, здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти 
спеціальності «Культурологія» факультету культури і мистецтв Херсонського 
державного університету. 
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Форостян А. Ф. 

 
Використання театралізації у виставковій діяльності сучасного арт-
простору. 

Ільїна Тетяна, здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти 
спеціальності «Культурологія» факультету культури і мистецтв Херсонського 
державного університету. 
Науковий керівник: доцент Думасенко С. А. 
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ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ № 1: 
Пріоритети комунікаційних 

технологій у соціокультурній сфері та освіті 
(23.11.2022) 

Модератор: Кудлай В'ячеслав, 
кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент, 

завідувач кафедри інформаційної діяльності 
Маріупольського державного університету. 

 
Кіберкультура як нова парадигма в системі фахової підготовки фахівців з 
документознавства. 

Свердлик Зоряна, кандидатка історичних наук, доцентка, доцентка кафедри 
інформаційних технологій Київського національного університету культури і 
мистецтв. 

 
Технічні особливості оцифрування музейних предметів. 

Луц Віктор, старший науковий співробітник сектору мистецтв комунального 
закладу “Рівненський обласний краєзнавчий музей” Рівненської обласної ради, 
заслужений працівник культури України. 

 
Створення музейної бази даних як спосіб захисту культурної спадщини 

Морозова Ольга, завідувачка сектору впровадження цифрових технологій 
комунального закладу “Рівненський обласний краєзнавчий музей” Рівненської 
обласної ради. 

 
Платформа Telegram Ads: організація та функціонування. 

Маранчак Надія, старший викладач кафедри комп’ютерних наук Київського 
національного університету культури і мистецтв. 

 
Цифрові технології і традиційне образотворче мистецтво: логіка і 
культурологія взаємин 

Пархоменко Андрій, аспірант кафедри філософії, культурології та 
інформаційної діяльності Східноукраїнського національного університету імені 
Володимира Даля. 

 
ІоТ ("Інтернет речей") у повсякденній культурі людини ХХІ ст. 

Плужник Станіслав, аспірант кафедри філософії, культурології та 
інформаційної діяльності Східноукраїнського національного університету імені 
Володимира Даля. 

 
Інформаційні технології як складова сучасних культурних практик 
(культурологічна модель). 

Сумятін Станіслав, аспірант кафедри філософії, культурології та 
інформаційної діяльності Східноукраїнського національного університету імені 
Володимира Даля. 
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Організація методичних семінарів з питань організації бібліотечної справи 
в Маріупольському державному університеті 

Коновалова Юлія, здобувачка другого (магістерського) рівня 
спеціальності “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа” кафедри 
інформаційної діяльності Маріупольського державного університету. 

 
Організація системи документообігу в органах публічного управління 
України в умовах формування цифрової культури державних службовців. 

Акобій Дмитро, здобувач вищої навчання першого (бакалаврського) рівня 
спеціальності “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа” Маріупольського 
державного університету. 

 
Огляд навчально-методичних видань часів незалежності України. 

Барсукова Аліса, здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) 
рівня спеціальності “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа” 
Маріупольського державного університету. 

 
Веб-культура та формування soft-skills здобувачів вищої освіти. 

Коваленко Аліна, здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) 
рівня спеціальності “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа” 
Маріупольського державного університету. 

 
Аналіз перспектив інформаційного суспільства поза межами 
епохалістичної парадигми. 

Садовнік Олена, здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) 
рівня спеціальності “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа” 
Маріупольського державного університету. 

 
Формування інформаційної культури здобувачів галузі 02 Культура і 
мистецтво в контексті засвоєння ДСТУ ISO 5127. 

Пирожок Дар’я, здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 
спеціальності “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа” 
Маріупольського державного університету 

 
Організація освітнього процесу для здобувачів галузі культури і мистецтва 
в онлайн середовищі навчального порталу Маріупольського державного 
університету. 

Шаповалова Дар’я, здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) 
рівня спеціальності “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа” 
Маріупольського державного університету. 

 
Культура та етика організації роботи з фотодокументами в корпоративних 
комунікаційних системах. 

Ялі Дмитро, здобувач вищої освіти навчання першого (бакалаврського) 
рівня спеціальності “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа” 
Маріупольського державного університету. 
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Електронні книги і доповнена реальності як елементи гейміфікації 
освітнього процесу ЗВО України. 

Савченко Вікторія, здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) 
рівня спеціальності “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа” 
Маріупольського державного університету. 

ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ № 2: 
Пріоритети та особливості регіонального 
розвитку соціокультурної сфери України 

(23.11.2022) 
Модератор: Виткалов Володимир, 

кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри івент-індустрії, 
культурології та музеєзнавства Рівненського державного гуманітарного університету. 

 
Особливості трансформації херсонського лялькового театру у після 
окупаційний період. 

Чуприна Борис, головний режисер Херсонського державного академічного 
театру ляльок, народний артист України, доцент, доцент кафедри культурології 
Херсонського державного університету. 

Регіональні традиції як фактор розвитку сучасного українського 
хореографічного мистецтва. 

Васяк Валентин, доцент кафедри хореографічного мистецтва Херсонського 
державного університету, заслужений працівник культури України. 

Характерні особливості виконання хореографічна лексика поліського 
регіону України. 

Гордєєв Володимир, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри 
хореографії Рівненський державний гуманітарний університет. 

 
Сучасний стан та перспективи розвитку хореографічного мистецтва на 
херсонщенні у післяокупаційний період. 

Рехліцька Алла, доцентка, завідувачка кафедри хореографічного мистецтва 
Херсонського державного університету. 

 
Видавничо-освітня діяльність Почаївського монастиря унійної доби (1712-
1831 рр.). 

Булига Олександр, директор комунального закладу “Рівненський 
обласний краєзнавчий музей” Рівненської обласної ради. 

 
Відновлення лісистості та стабілізація екостстем в регіонах України у 
післявоєнний період (на досвіді Другої світової війни, регіони Волинь та 
Полісся). 

Алексіюк Руслан, заступник директора з виховної роботи, викладач ВСП 
Рівненський економіко-технологічний фаховий коледж Національного 
університету водного господарства та природокористування. 
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Культурно-мистецькі практики Покуття в контексті локальної 
ідентичності. 

Майхрович Юрій, аспірант Національної музичної академії України 
імені П. І. Чайковського. 

 
Україна другої половини XVI-XVII століть: культурне розмаїття 
повсякденного життя. 

Бадасен Ісидор, здобувач вищої освіти другого (магістерського) рівня ОП 
“Культурологія, культурне розмаїття та розвиток громади” спеціальності 034 
Культурологія кафедри культурології Маріупольського державного 
університету. 

 
Регіональний театр в структурі культурної діяльності. 

Боровець Ірена, здобувачка в/о ІІ (магістерського) ступеня спеці. 028 
“Менеджмент соціокультурної діяльності” Рівненський державний гуманітарний 
університет. 

 
Специфіка реалізації реформи децентралізації на Волині: культурно-
мистецький вимір. 

Шворак   Антоніна,   здобувачка   в/о   ІІ    (магістерського)    рівня,    спец. 034 
Культурологія Рівненський державний гуманітарний університет. 

 
Український фольклор як наукова абстракція у контексті реального 
конгломерату регіональної усної народної творчості. 

Аль-Танбук Анастасія, студентка IІ курсу ОП “Культурологія, організація 
культурно-дозвіллєвої діяльності” кафедри культурології Маріупольського 
державного університету. 

 
Модерн в українському театрі помежів’я ХІХ–ХХ століть. 

Архипова Ганна, здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 
спеціальності 034 Культурологія кафедри кульутрології Маріупольського 
державного університету. 

 
Львівщина як культурний феномен: специфіка організації культурно-
дозвіллєвої діяльності з дітьми. 

Бей Анастасія, здобувачка в/о І (бакалаврського) ступеня спеціальності 028 
Менеджмент соціокультурної діяльності, Рівненський державний гуманітарний 
університет. 

 
Специфіка навчання фахівців б’юті сфери на регіональному рівні. 

Баланович Анна, здобувачка в/о І (бакалаврського) ступеня сспеціальності 
028 Менеджмент соціокультурної діяльності, Рівненський державний 
гуманітарний університет. 
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Територіальні громади регіону: досвід практичної діяльності в галузі 
культури. 

Бондаренко Марія, здобувачка в/о І (бакалаврського) ступеня 
спеціальності 028 Менеджмент соціокультурної діяльності, Рівненський 
державний гуманітарний університет. 

 
Мистецьке життя Яворівського району Львівської обл. початку ХХІ ст. 

Богійчук Софія, здобувачка в/о І (бакалаврського) ступеня спеціальності 028 
Менеджмент соціокультурної діяльності, Рівненський державний гуманітарний 
університет. 

 
Образотворче мистецтво Львівщини в період військової агресії рф. 

Лучинська Лілія, здобувачка в/о І (бакалаврського) ступеня спеціальності 028 
Менеджмент соціокультурної діяльності, Рівненський державний гуманітарний 
університет. 

 
Регіональний культурний продукт та PR технології його популяризації. 

Новоринська Іванна, здобувачка в/о І (бакалаврського) ступеня 
сспеціальності 028 Менеджмент соціокультурної діяльності, Рівненський 
державний гуманітарний університет. 

 
Специфіка організації соціокультурної діяльності на Поділлі: досвід 
Хмельниччини. 

Туча Діана, здобувачка в/о   І   (бакалаврського)   ступеня   спеціальності 028 
Менеджмент соціокультурної діяльності, Рівненський державний гуманітарний 
університет. 

 

ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ № 3: 
Правова культура 

и модернізація змісту освіти в Україні 
(23.11.2022) 

Модератор: Головко Олександр, 
доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, 

проректор з науково-педагогічної роботи 
Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. 

Інформаційно-професійна культура поліцейського. 
Гаврюшенко Анастасія, Харківський національний університет внутрішніх 
справ, факультет №2 “Облік і оподаткування”, курсантка групи Ф-2-22-203. 

 
Незалежність судових органів та міжнародні принципи. 

Барнаш Едуард, Харківський національний університет внутрішніх справ, 
факультет №2 “Облік і оподаткування”, курсант групи Ф-2-22-203). 
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Прояви в Україні політичної корупції воєнного часу та шляхи її подолання. 
Прийма Ростислав, Харківський національний університет внутрішніх 
справ, факультет №2 “Облік і оподаткування”, курсант групи Ф-2-22-203. 

 
Розвиток демократичної моделі діяльності української поліції у контексті 
міжнародного співробітництва правоохоронних органів. 

Телиця Богдан, Харківський національний університет внутрішніх справ, 
факультет №2 “Облік і оподаткування”, курсант групи Ф-2-22-203. 

 
Перспективи розвитку міжнаціональних відносини в Україні в умовах 
воєнного стану. 

Шевченко Вікторія, Харківський національний університет внутрішніх 
справ, факультет №2 “Облік і оподаткування”, курсантка групи Ф-2-22-203. 

 
Суспільний розвиток та політична соціалізація особи в Україні в умовах 
воєнного стану. 

Кобилінська Світлана, Харківський національний університет внутрішніх 
справ, факультет №2 “Облік і оподаткування”, курсантка групи Ф-2-22-203. 

 
Суспільний розвиток в умовах глобалізації 

Собко Оксана, Харківський національний університет внутрішніх справ, 
факультет №2 “Облік і оподаткування”, курсантка групи Ф-2-22-203. 

 
Державне управління в умовах соціально-політичних конфліктів. 

Камаєв Нікіта, Харківський національний університет внутрішніх справ, 
факультет №2 “Облік і оподаткування”, курсант групи Ф-2-22-203. 

 
Політична влада й електоральна культура. 

Віннікова Аліна, Харківський національний університет внутрішніх справ, 
факультет №2 “Облік і оподаткування”, курсантка групи Ф-2-22-203. 

 
Політичні процес в умовах глобальної економічної кризи. 

Усатенко Ольга, Харківський національний університет внутрішніх справ 
факультет №2 “Облік і оподаткування”, курсантка групи Ф-2-22-203. 

 
Влада і політична культура. 

Бабій Євгеній, Харківський національний університет внутрішніх справ, 
факультет №2 “Облік і оподаткування”, курсант групи Ф-2-22-203. 

 
Державне будівництво в Україні: ідеологія і культура 

Сайко Олена, Харківський національний університет внутрішніх справ, 
факультет №2 “Облік і оподаткування”, курсантка групи Ф-2-22-203). 

 
Молодь України сьогодення у контексті трудової етики. 

Біліченко Аліна, Харківський національний університет внутрішніх справ, 
факультет №2 “Облік і оподаткування”, курсантка групи Ф-2-22-203. 
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Сучасна культурна сфера в Україні: економічні проблеми розвитку. 
Бабкова Олена, Харківський національний університет внутрішніх справ, 
факультет №2 “Облік і оподаткування”, курсантка групи Ф-2-22-203. 

 
Ціннісні орієнтації курсантів ХНУВС: за матеріалами соціологічного 
опитування (жовтень 2022 р.) у контексті еволюції сущого й належного. 

Аврамчук Георгій, Харківський національний університет внутрішніх справ, 
факультет №3 “Правоохоронна діяльність”, курсант групи 22-103. 

 
Світова соціокультурної спадщини у творчості Ієремії Бентама. 

Баглай Емма, Харківський національний університет внутрішніх справ, 
факультет №3 “Правоохоронна діяльність”, курсантка групи 22-103. 

 
Питирим Сорокін як автор теорій соціальної стратифікації і соціальної 
мобільності. 

Бобренко Юлія, Харківський національний університет внутрішніх справ, 
факультет №3 “Правоохоронна діяльність”, курсантка групи 22-104. 

 
Історичні ретроспективи поліцейської діяльності у контексті 
деонтологічних імператив. 

Грищенко Ул’яна, Харківський національний університет внутрішніх 
справ, факультет №3 “Правоохоронна діяльність”, курсантка групи 22-101. 

 
Особливості трансформації авторського права в Україні. 

Руденко Євгеній, старший лаборант кафедри культурології Херсонського 
державного університету. 

Правові аспекти захисту прав національних меншини в українському 
суспільстві. 

Алябова Анастасія, здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти 
спеціальності «Культурологія» факультету культури і мистецтв Херсонського 
державного університету 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Форостян А.Ф. 
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КРУГЛИЙ СТІЛ 
Актуальні проблеми 

оновлення змісту освітніх компонентів 
програм освітньо-професійної підготовки 

(23.11.2022) 
Модератор: Петрова Ірина, 

доктор культурології, професор, професор кафедри івент-менеджменту та індустрії 
дозвілля Київського національного університету культури і мистецтва. 

 
 

Сучасний студент в умовах війни: особливості організації освітньої 
діяльності. 

Виткалов Сергій, доктор культурології, професор, професор кафедри івент-
індустрій, культурології та музеєзнавства Рівненського державного 
гуманітарного університету. 

 
Специфіка підготовки і проведення акредитаційних експертиз в умовах 
воєнного часу: досвід Рівненського державного гуманітарного університету. 

Виткалов Володимир, кандидат педагогічних наук, професор, завідувач 
кафедри івент-індустрій, культурології та музеєзнавства Рівненського 
державного гуманітарного університету. 

 
Економічна проблематика в системі освітньої підготовки фахівців 
соціокультурної діяльності. 

Матусевич Костянтин, кандидат економічних наук, професор кафедри івент-
індустрій, культурології та музеєзнавства Рівненського державного 
гуманітарного університету. 

Артистизм як засіб фахової компетентності викладача-вокаліста 
Гунько Наталія, кандидатка педагогічних наук, доцентка, завідувачка 
кафедри музичного мистецтва Херсонського державного університету. 

 
Пленер як засіб формування творчої індивідуальності майбутніх 
художників. 

Ракович Віталій, член спілки художників України, кандидат педагогічних 
наук, доцент, завідувач кафедри образотворчого мистецтві і дизайну факультету 
культури і мистецтв Херсонського державного університету. 

 
Роль іміджелогії в системі культурологічної освіти. 

Рибаченко Віктор, Заслужений працівник культури України, доцент кафедри 
PR і журналістики Київського Національного університету культури та 
мистецтв. 
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Формування фахової майстерності майбутніх педагогів-музикантів (на 
прикладі сугестивних технологій). 

Чехуніна Аліна, кандидатка мистецтвознавства, доцентка кафедри музичного 
мистецтва Херсонського державного університету. 

 
Психологія мистецтв як засіб формуванні креативного сприйняття у 
студентів спеціальності культурологія. 

Кузякіна Діана, асистентка кафедри культурології Херсонського державного 
університету. 

 
Особливості роботи концертмейстера кафедри хореографічного мистецтва 
в умовах військових дій. 

Філенко Олексій, концертмейстер кафедри хореографічного мистецтва 
Херсонського державного університету. 
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Коворкінг 
Обмін досвідом організації 

дистанційного та змішаного навчання  
(23.11.2022) 

Модератор: Янковський Степан, 
доктор філософських наук, доцент, 

доцент кафедри культурології Маріупольського державного університету. 
 

Дистанційний менеджмент як потреба і проблема діяльності закладів 
креативних індустрій в умовах війни. 

Плецан Христина, доцент, кандидат наук з державного управління, 
доцент кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу Київський 
національний університет культури і мистецтв 

 
Особливості викладання бального танцю у процесі підготовки хореографів 
за допомогою дистанційних засобів. 

Терешенко Наталя, кандидатка педагогічних наук, заступниця декана з 
навчально-методичної роботи та практик факультету культури і мистецтв 
Херсонського державного університету, доцентка, доцентка кафедри 
хореографічного мистецтва. 

 
Методи та практики змішаного навчання студентів вищої школи з 
дисципліни «Мистецтво балетмейстера». 

Манелюк Елла, заслужений діяч мистецтв України, доцент кафедри 
хореографії Рівненського державного гуманітарного університету. 

 
Використання патріотичної тематики у підборі музичного матеріалу для 
студентських постановок з дисципліни “Мистецтво балетмейстера”. 

Манелюк Дмитро, старший викладач кафедри хореографії Рівненського 
державного гуманітарного університету. 

 
Специфіка дистанційного навчання у переміщених закладах освіти. 

Максименко Алла, здобувачка вищої освіти другого (магістерського) рівня 
спеціальності 034 Культурологія кафедри філософії та культурології 
Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка, 
викладачка комунального закладу “Бахмутський фаховий коледж”. 
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Анонс 
У грудні 2022 року готується черговий випуск 

(№24) наукового журналу 
«Вісник Маріупольського державного університету. 

Серія: філософія, культурологія, соціологія» 
Журнал включено до категорії “Б” Переліку наукових фахових 

видань України» для здобувачів наукових ступенів та досліджень 
претендентів на присвоєння вченого звання із спеціальності 

034 Культурологія. 
 

До розгляду приймаються авторські матеріали теоретичного та 
практичного спрямування в галузі культурологічного, соціального, 
філософського знання. 

Тематика публікацій: 

● особливості функціонування культурного простору; 
● етнокультурна регіоналістики України та світу; 
● культурне розмаїття та традиції; 
● глобальні, регіональні, локальні контексти міжкультурної комунікації, 
● стратегії культурологічного, філософського, соціологічного дослідження; 
● питання дозвіллєвої, подієвої культури в сучасному соціумі. 

 
В журналі публікуються інформаційні матеріали та анонси наукових подій. 

Мова публікацій: українська, англійська, італійська, новогрецька, російська. 

Політика академічної доброчесності: 
Редакція журналу забезпечує якісне і незалежне рецензування матеріалів. 
Редакція перевіряє подані матеріали на плагіат. 
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