
ЗВІТ 

кафедри культурології 

з науково-дослідної роботи за 2021 рік 

 

І. Науково-дослідна робота викладачів та співробітників 

1. Якісні та кількісні показники професорсько-викладацького складу кафедри: 
 

№ 
Прізвище, ім’я, по 

батькові 
Посада 

Дата 

народження 

Штат/ 

Сумісник 

Науковий ступінь 

(№, дата) 

Вчене звання 

(№, дата) 

1 2 3 4 5 6 7 

Штат 

1. Сабадаш Ю.С. 
Професор, завідувач 

кафедри 
28.09.1971 

Штат 
(з 01.09.2016) 

доктор культурології 
ДД № 008519 
від 01 07. 2010 

Професор 
ПР №007454 від 

23.12.2011 

2. Демідко О.О. Доцент 02.04.1991 Штат 
кандидат історичних 
наук ДК № 052090 

від 23.04.2019 
– 

3. Манякіна О.С. Доцент 29.11.1978 Штат 

кандидат історичних 
наук 

ДК № 007319 
від 26.09.2012 

– 

4. Нікольченко Ю.М. Доцент 02.11.1946 Штат – 
Доцент 

АЕ №000902 
Від 02.10.1998 

5. Янковський С.В. Доцент 09.12.1966 Штат 

кандидат філософських 
наук 

ДК № 025768 
від 13.10.2004 

Доцент 
ДЦ №032543 від 

26.10.2012 

 

2. Підготовка докторів наук:  

2.1. Навчається в докторантурі: 

2.2. Захищено в 2021 році докторських дисертацій: 

2.3. Направлено в докторантуру в 2021 році: 

2.4. Надано творчу відпустку: 
 

3. Підготовка кандидатів наук: 
Зведені показники підготовки науково-педагогічних кадрів і наукових кадрів через аспірантуру, докторантуру та з числа 

здобувачів (кількісні дані по підрозділах) 
 

Спеціальність 

(шифр, назва) 

Аспірантура 

з відривом 

від виробництва 

Аспірантура без відриву 

від виробництва 
Докторантура 

Здобувачі наукового ступеня 

кандидата наук 

1 2 3 4 5 

 - - - - 

 

3.1. Навчається в аспірантурі: 

 

№  П.І.Б. 
Форма 

навчання 
Тема дисертації 

Шифр і назва 

спеціальності 
Назва ВНЗ 

1 2 3 4 5 6 

 - - - - - 

 

3.2. Підготовка здобувачів: 
 

П.І.Б. 
Назва  
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3.3. Викладачі, що завершили навчання в аспірантурі та не захистили кандидатську дисертацію (П.І.Б., вказати рік 

закінчення): 

3.4. Захищено в 2021 році  дисертацій: 



Янковський Степан Владиславович, кандидат філософських наук, доцент кафедри культурології: захист дисертації 
«Соціокультурні світи за добу глобалізації» на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.03  – 
соціальна філософія та філософія історії 

3.5. Кількість викладачів, що вступили до аспірантури у 2021 році (П.І.Б., тема дисертації, шифр та назва спеціальності, 

назва ВНЗ / наукової установи, де навчається аспірант):  
 

№ 
з/п 

П.І.Б. 
Форма 

Навчання 
Тема дисертації Шифр і назва спеціальності Назва ВНЗ 

1 2 3 4 5 6 

      

 

3.6. Кількість викладачів, що вступили до докторантури у 2021 році (П.І.Б., тема дисертації, шифр та назва спеціальності, 

назва ВНЗ /наукової установи, де навчається /закріплений докторант):  
 

3.7. Прогноз захисту кандидатських / докторських дисертацій на 2021 рік (П.І.Б., тема дисертації, шифр та назва 

спеціальності, дата і місце захисту):- 

 

№ 

з/п 

Шифр і назва 

спеціальності 
Назва дисертації П.І.Б. дисертанта 

Вид дисертації 

(докторська, 

кандидатська) 

Посада Дата захисту 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

4. Прізвище, ім’я та по батькові осіб, що входять до спеціалізованих рад із захисту кандидатських та докторських дисертацій. 

Вказати назву спеціалізованих рад:  
 

ПІБ 
Шифр / назва спеціалізованої 

ради 
Спеціальність Освітній заклад 

1 2 3 4 

Сабадаш 

Юлія 
Сергіївна 

Спеціалізована вчена рада  
Д 26.850.01 

26.00.01 – теорія та історія культури 

(культурологія, мистецтвознавство, 
філософські та історичні науки 

Національна академія керівних 
кадрів культури і мистецтв 

Сабадаш 
Юлія 

Сергіївна 

Національна музична академія 

України імені П.І. 
Чайковського  

Спеціалізована вчена рада  
ДФ 26.005.011 

Галузь знань 03Гуманітарні науки, 
спеціальність 034Культурологія 

Національна музична академія 
України імені П.І. Чайковського 

 

5. Комплексна тема кафедри (назва, термін виконання, короткий звіт про основні отримані наукові результати у звітному періоді): 

«Культурологія в системі соціально-гуманітарного знання» (номер держреєстрації №0119U001316) 

 
Термін виконання: початок – 01.01.2019 

закінчення –12.02.2022 
 

У відповідності до технічного завдання на виконання комплексної теми «Культурологія в системі соціально-гуманітарного 
знання» (номер держреєстрації №0119U001316) протягом січня – грудня 2021 року здійснювалася робота щодо реалізації завдань третього 
(експериментального) етапу дослідження:  

Робота над темою відповідає плану виконання, простроченої звітності немає. Роботу в цілому слід визнати задовільною. Щодо 

реалізації завдань третього (експериментального) етапу написання окремих розділів наукових досліджень з обговорюванням їх на 
наукових семінарах. Аналіз загальних теоретичних особливостей теми дослідження. Підготовка наукових статей,  участь у круглому  
столі, конференціях різних рівнів, шляхом залучення викладачів та студентів спеціальності «Культурологія» МДУ до роботи над нею. 
Реальними результатами в рамках реалізації третього етапу є: проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Феномен 
культури постглобалізму»; Удосконалення  методологічних підходів відповідно теми і освітньо-професійної програми 034 Культурологія.  
Задля реалізації очікуваних результатів в наукову діяльність та навчально-освітній процес впроваджено монографії, навчальні підручники, 
практикуми та курси лекції, наукові статі в фахових наукових виданнях та виданнях які належать до міжнародної наукометричної бази 
даних Scopus, Index Copernicus International тощо. Задля реалізації практичної діяльності в межах наукової теми та популяризації 
теоретичних знань з теорії та історії культури  відбулися зустрічі з діячами мистецтва в межах  арт-простору «Студія культуротворчого 

перфомансу Маріуполя» («М-студія»), проведення круглого столу: «Особливості формування soft skills у реалізації мети освітніх програм 
зі спеціальності 034Культурологія», спільних засідань наукового товариства «Культурологічні студії», підготовка матеріалів, що 
узагальнюють результати досліджень та мають на меті вдосконалення методологічних підходів щодо означеної проблеми. 

Опубліковано 2 монографії, 6 підручників, 9 наукових статей (в т.ч. 1 стаття Scopus), взято участь у роботі 15 науково-
практичних  конференцій різного рівня, у 2 з яких кафедра виступила організатором. 

Реалізується науково-видавнича робота  «Вісника МДУ. Серія: «Філософія, культурологія, соціологія» (у 2021р. підготовлено та 
видано  № 21 та №22). 

Залучено студентів спеціальності 034-Культурологія до наукової роботи в межах комплексної теми кафедри: 

- діяльність студентського наукового товариства» «Культурологічні студії». 
- підготовка студентів до участі конкурсі реферативних робіт (Декада студентської науки) та І етапу Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт з галузі «Культурологія» студентів спеціальності «Культурологія». 
 



Зведені показники науково-дослідної роботи за комплексними темами: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 
Кафедра 

культурології 
 

Номер держреєстрації 
0119U001316  

Культурологія в системі 
соціально-гуманітарного 

знання» 
Керівник роботи – Сабадаш 

Ю.С. 

8 - 1 5 6 - 
37/ 

75,69д.а. 
- - 

 

 

6. Науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у межах робочого часу викладачів (тематика, науковий керівник, 

науковий результат, його значимість). 
Викладачі кафедри у межах робочого часу виконували наступні види науково-дослідних робіт: 
6. 1. Апробація результатів наукових досліджень на Всеукраїнських, міжнародних, наукових, науково-практичних конференцій, 

круглих столів, тощо 
6. 2. Оприлюднення результатів наукових досліджень у наукових періодичних виданнях України, у тому числі фахових виданнях 

категорії «Б», міжнародних наукометричних базах Scopus, Web of Science, Index Copernicus International тощо 

6.3. Впровадження результатів науково-дослідної роботи 
6.4. Залучення студентів до наукової діяльності 
6.5. Керівництво Науковою діяльністю студентів 
6.6. Підготовка та проведення науково-комунікативних заходів, у тому числі ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 

«Феномен культури постглобалізму»  
6.7. Науково-методичне забезпечення освітньої діяльності 
6.8. Рецензування опонування наукових праць 

 

 
 
 
 
 
 



7. Інформація щодо трансферу та/або комерціалізації (впровадження) прикладних науково-технічних розробок/технологій: 
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Назва юридичної особи,  

якій передається право 

на використання 

результатів прикладної 

науково-технічної 

розробки / технології 

Сума договору 

1. МДУ 

Тема 6. «Роль комп’ютерних 
і інформаційних технологій у 

забезпеченні сталого 
розвитку людства» Програми 

«Комунікація та взаємодія 

державних службовців і 
посадових осіб місцевого 

самоврядування» 

         

Курси 
підвищення 
кваліфікації 

для державних 
службовців 

 

2. МДУ 

Програма 
«Просування принципів 

гендерної рівності в 
забезпеченні сталого 

розвитку українського 
суспільства» 

         

Курси 
підвищення 
кваліфікації  

для державних 
службовців 

 

3. МДУ 

Курси підвищення 
кваліфікації для педагогів-
організаторів культурно-

дозвіллєвої діяльності 
закладів загальної середньої 

освіти 

         

Курси 
підвищення 
кваліфікації 
для вчителів 

закладів ЗСО, 
організаторів 
культурно-
дозвіллєвої 
діяльності 

 

4. МДУ 
Вісник МДУ. Серія: 

«Філософія, культурологія, 
соціологія 

     9333     
Залучені 

кошти 



5. МДУ 

ІІ Міжнародна науково-
практична конференція 

«Феномен культури 
постглобалізму» 

- - -   6900 - - - 

Видання 
програми 

конференції. 

Видання 
матеріалів 

міжнародної 
науково-

практичної 
конференції 
«Феномен 

культури пост 

глобалізму» 

Залучені 

кошти 

6. МДУ 

ІІ Всеукраїнська науково-
практична конференція 
«Феномен бібліотек у 

сучасному світі» 

     3,500    

Видання 
програми 

конференції. 
Видання 

матеріалів 
Всеукраїнської 

науково-

практичної 
конференції 

Залучені 

кошти 



8. Опис найбільш ефективної розробки: 

 
9. Впровадження результатів науково-дослідної роботи: (вказувати конкретні результати, що підкріплено відповідними документами) 
 

№ 
Назва та автори 

розробки 

Важливі показники, 

які характеризують 

рівень отриманого 

наукового результату; 

переваги над 

аналогами, 

економічний, 

соціальний ефект 

Місце 

впровадження 

(назва 

організації, 

відомча 

належність, 

адреса) 

Дата акту 

впровадження 

Практичні результати, які 

отримано ВНЗ/науковою 

установою від 

впровадження 

(обладнання, обсяг 

отриманих коштів, 

налагоджено співпрацю для 

подальшої роботи тощо) 

1 2 3 4 5 6 

     
 

 

10. Кількість публікацій та їх загальний річний обсяг: 

 

10.1. Публікації 
 

№ Автор Назва Вихідні дані 

Обсяг Примітка 

О
д
и

-н
и

ц
ь

 

Д
р

у
к

 

а
р

к
у
ш

. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Наукові праці: 

а) монографії 

1. Сабадаш Ю.С. 

Італійська модель 

пост+постмодернізму (на прикладі 
творчості Джорджо Фалетті) // 

Сучасна культурологія: 
постмодернізм у логіці розвитку 

української гуманістики: кол. 
монографія /за заг.ред.Ю.С.Сабадаш 

Київ: Видавництво 
Ліра-К, 2021. – С.240-

262 
22 1,3  

2. Демідко О. О. 

Театральне життя Північного 

Приазов’я (середина XIX–XX ст.): 
монографія. 

Київ: Ліра-К, 2021. 
208 с. 

208 8,7  

3. Янковський С. В. 

Світоглядна культура і 
світосприйняття в науковому полі 
гуманітарного знання і соціальної 

теорії: між «виявами» та 
«пропозиціями» 

Київ: Видавництво 
Ліра-К, 2021. – С.98-

127 
29 1,5  

 
Сабадаш Ю.С. 

Дабло Л.Г. 

Категоріальний апарат сучасної 
культурології (вироблення системи, 

адаптованої до вирішення 
теоретичних проблем) // Сучасна 

культурологія: постмодернізм у логіці 
розвитку української гуманістики: 

кол. монографія /за 
заг.ред.Ю.С.Сабадаш. 

Київ: Видавництво 
Ліра-К, 2021.–  С.35-

45 

10 1.0  

4. 
Сабадаш Ю.С., 

Нікольченко Ю.М. 

Калокагатія, гуманізм і 
постмодернізм у контексті положень 

«Живої етики» Олени та Миколи 
Реріхів // Сучасна культурологія: 
постмодернізм у логіці розвитку 

української гуманістики: кол. 
монографія /за заг.ред.Ю.С.Сабадаш. 

Київ: Видавництво 
Ліра-К, 2021 – С. 219-

239 
20 1,3  

б) наукові статті 

1. Демідко О. О. 
«Феномен документального театру та 

його вплив на театральну культуру 
України» 

Вісник 
Маріупольського 

державного 
університету. Серія: 

Філософія. 
Культурологія. 

Соціологія. № 22. 
Маріуполь. С. 37 –49. 

 

7 0,5 

Публікація у 

науковому 

фаховому виданні 

України категорії 

«Б» 

Index Copernicus 



2. Нікольченко Ю. М. 
«Повість временних літ про мінливу 

долю волинського князя Давида 
Ігоревича» 

Вісник 
Маріупольського 

державного 

університету. Серія: 
філософія, 

культурологія, 
соціологія. – 

Маріуполь: МДУ, 
2021. – Вип. 22. – С. 

77 - 86. 
 

9 0,5 

Публікація у 

науковому 

фаховому виданні 

України категорії 

«Б» 

Index Copernicus 

3. 
Сабадаш Ю.С 

Нікольченко Ю.М.., 

Дабло Л. Г. 

Культурологічні дослідження у логіці 
розвитку української гуманістики: 

досвід 2010–2020 років 

Вісник НАКККіМ: зб. 
наук.праць /НАККіМ: 

Київ, 2021. – С. 20-26 

6 0,5 

Публікація у 

науковому 

фаховому виданні 

України категорії 

«Б» 
Index Copernicus 

4. 
Сабадаш Ю., 

Дабло Л., 
Нікольченко Ю. 

Культурологія: понятійно-
категоріальний апарат у логіці 

дослідницького процесу 

Культура і Сучасність: 
альманах  /НАККіМ: 
Київ, 2021. – № 1. - С. 

3-9. 

6 0,5 

Публікація у 

науковому 

фаховому виданні 

України категорії 

«Б» 
Index Copernicus 

5. 
Сабадаш Ю., 

Нікольченко Ю. 

Публічна бібліотека у дискурсі 
інформаційної культури (з досвіду 

роботи ЦБС м. Маріуполя) 

Українська культура: 
минуле, сучасне, 

шляхи розвитку: 
науковий збірник / За 
заг. ред. В. Виткалова. 
- Рівне: РДГУ, 2021. - 

№ 37. - 137-144. 

7 0,5 

Публікація у 

науковому 

фаховому виданні 

України категорії 

«Б» 
Index Copernicus 

6. 
Сабадаш Ю., 

Нікольченко Ю. 

Ґрунтовні студії з культурного 
довкілля Правобережної України. 

Рецензія на видання «Прищепа О. П. 
«Місця зустрічі»: культурне довкілля 
міст Правобережної України (кінець 
XVIII–початок ХХ ст.): монографія. 

Рівне: М. Дятлик, 2019. 688 с.» 

Вісник 
Маріупольського 

державного 
університету. – Серія: 

Філософія. 
Культурологія. 
Соціологія. – 

Маріуполь: МДУ, 
2021. – № 21. – С. 87-

94. 

 

7 0,5 

Публікація у 

науковому 

фаховому виданні 

України категорії 

«Б» 

Index Copernicus 

7. 
Сабадаш Ю., 

Нікольченко Ю., 
Адаменко Л. 

Донецкая областная библіотека для 
детей – центр информации, духовного 

развития и досуга. 

Бібліятэчны веснік: 
навуковы зборнiк 

/Нацыянальная 
бііліятэка Беларусi. – 
Мінск, 2021. - Выпуск 

№ 13. – С. 105-124. 
 

19 1,5 

Публікація 

у періодичному 

науковому 

виданні 

Республіки 

Білорусь 

8. Jankowski S. 
The symbolic production and criticism 

of mass (popular) culture.  

Modern Science – 
Moderni věda. 2021.№ 

4. P.128-134. 
6 0,5 

Публікація у 

науковому 

виданні країни 

ЕС-Чехія  
Index Copernicus 

9. Jankowski S. 

“Branding” of the world: a socio-

cultural analysis of human perception of 
the world.. 

Periodyk Naukowy 

Akademii Polonijnej. V. 
47 № 4. 2021. P.35-47. 

12 0,7 

Публікація у 

науковому 

видання країни 

ЕС-Польща 
Index Copernicus 

10. 
Uliia Sabadash,  
Olena Balaban, 
Liubov Dablo 

Cultural Studies in the Ukrainian 
Humanities, 

International Journal of 
Social and Educational 

Sciences Volume 2, 
Issue 3, October 2020, 

Pages 258-270. 
 

13 1,0 

Публікація у 

науковому 

виданні 

міжнародної 

наукометричної 

бази Scopus 

11. 
Сабадаш Ю. С., 

Нікольченко Ю. М. 

Культурний простір Правобережної 
України кінця ХVІІІ–початку ХХ ст. 

у монографії Олени Прищепи 

Наукові записки 
Рівненського 

обласного 
краєзнавчого музею. 
Випуск XІХ.– Рівне: 
Видавець О. Зень, 

2021. – С. 34-41. 
 

7 0,5 

Публікація у 

періодичному 

науковому 

виданні України 



в) тези 

1. 

Сабадаш Ю.С. 
 
. 
 

Понятійно-категоріональний апарат 
культурології у логіці дослідницького 

процесу 
 

Феномен культури 
постглобалізму : зб. 

мат. ІІ Міжнар. наук.-
практ. конф., м. 
Маріуполь, 26 

листопада 2021 р. : у 2 
ч. / Маріуп. держ. ун-т 

; гол. ред. Ю. С. 
Сабадаш ; упоряд. С. 

Янковський ; техн. 
ред. О.В. Дейниченко. 
– Маріуполь : МДУ, 
2021. – Ч. І. С. 3-5. 

3 0,2  

2. 
Демідко О. О. 

 
Документальний театр: історія та 

сучасність 

Феномен культури 
постглобалізму : зб. 

мат. ІІ Міжнар. наук.-

практ. конф., м. 
Маріуполь, 26 

листопада 2021 р. : у 2 
ч. / Маріуп. держ. ун-т 

; гол. ред. Ю. С. 
Сабадаш ; упоряд. С. 
Янковський ; техн. 

ред. О.В. Дейниченко. 
– Маріуполь : МДУ, 

2021. – Ч. І. С. 57-60. 

3 0,2  

3. Нікольченко Ю. М. 

Методичне забезпечення навчальної 
дисципліни «Традиційна культура та 
культурно-історична регіоналістика 

України» для студентів ОС «Магістр» 
спеціальності «Культурологія, 

культурне розмаїття та розвиток 
громади» у Маріупольському 

державному університеті 

Феномен культури 
постглобалізму : зб. 

мат. ІІ Міжнар. наук.-
практ. конф., м. 
Маріуполь, 26 

листопада 2021 р. : у 2 

ч. / Маріуп. держ. ун-т 
; гол. ред. Ю. С. 

Сабадаш ; упоряд. С. 
Янковський ; техн. 

ред. О.В. Дейниченко. 
– Маріуполь : МДУ, 
2021. – Ч. І. С. 150-

154. 

4 0,3  

4. 
 

Манякіна О. С.  
 

«Традиційна культура населення 
Північного Приазов’я.» 

Феномен культури 
постглобалізму : зб. 

мат. ІІ Міжнар. наук.-
практ. конф., м. 
Маріуполь, 26 

листопада 2021 р. : у 2 
ч. / Маріуп. держ. ун-т 

; гол. ред. Ю. С. 

Сабадаш ; упоряд. С. 
Янковський ; техн. 

ред. О.В. Дейниченко. 
– Маріуполь : МДУ, 
2021. – Ч. І. С. 134-

140. 

3 0,2  

5. Демідко О.О. 
Документальний театр у сучасній 
театральній культурі Північного 

Приазов’я 

Сучасні дослідження 

культури і мистецтва, 
(листопад 2021). 

Східноукраїнський 
національний 

університет імені 
Володимира Даля: 

Сєвєродонецьк. 2021. 
С. 179–182. 

7 0,3  

6. Демідко О.О. 

Розвиток творчих компетентностей у 
студентів під час викладання 

дисципліни «Практикум зі сценарної 
майстерності 

Актуальні проблеми 
науки та освіти 

зб.матер.конф.викл. 
Маріуполь: МДУ. 
2021. С. 138–139 

1 0,05  

7. Манякіна О.С. 
Соціокультурна діяльність бібліотек: 

зарубіжний та український досвід 

Бібліотека як феномен 
культури: матеріали 
Всеукр. наук.-прак. 

конф., 30 вересня 2021 
р. – Маріуполь, 2021. 

– С. 182 – 184 

2 0,1  



8. Нікольченко Ю. М. 

Особливості викладання навчальної 
дисципліни «Організація культурно-
масових заходів» у Маріупольському 

державному університеті 

Актуальні проблеми 
науки та освіти: 

Збірник матеріалів 

XXІІІ підсумкової 
науково-практичної 

конференції 
викладачів МДУ. 5 

лютого 2021 р. – 
Маріуполь: МДУ, 
2021. – С. 116-118 

2 0,2  

9. Нікольченко Ю. М. 

Звичаєво-правова культура 
українського козацтва (від 

Хортицької Січі до ліквідації 
Гетьманщини і Нової Січі.) 

Зб. матер. 
Міжнародної науково-

практичної 
конференції 

«Харківський 
національний 
університет 

внутрішніх справ: 20 
років у статусі 

національного». 
Харків: ХНУВС, 02 
березня 2021 року. – 

С. 308-310 

2 0,2  

10. 
Сабадаш Ю., 

Дабло Л. 
Дослідницький простір сучасної 

культурології 

Актуальні проблеми 
науки та освіти: зб. 

матеріалів ХХІІІ 

підсумкової наук.-
прак. конф. викладачів  
МДУ, м.Маріуполь, 5 
лют. 2021 р. /за ред. 
М. Трофименка. – 
Маріуполь: МДУ, 
2021. – С.120-121. 

3 0,2  

11. Янковський С.В. 
Китайський міф світотворення в 

роботах Едварда Теодора Чалмерса 
Веернера 

Збірник тез XV 

Міжнародної наукової 
конференції 
«Китайська 

цивілізація: традиції 
та сучасність» 

24.11.2021 (в друці) 

   

12. Нікольченко Ю. М. 

Битва під Берестечком у козацькому 

літописанні як феномен барокової 
культури 

Всеукраїнська 

науково-практична 
конференція «Сучасні 

дослідження 
культуриі мистецтва». 

м. Сєвєродонецьк: 
Східноукраїнський 

національний 
університет імені 

Володимира Даля. 25-

26 листопада 2021 р. 
С. 26-30 

4 0,3  

13. 
Сабадаш Ю., 

Нікольченко Ю. 
Інформаційна культура публічної 
бібліотеки в умовах глобалізації 

Феномен бібліотек в 
сучасному світі : зб. 

мат. ІІ Всеукраїнської 
наук.- практ. конф. з 

міжнародною участю, 

м. Маріуполь, 30 
вересня 2021 р. / 

Маріуп. держ. ун-т ; 
ред. О.В. Булатова, 
С.В. Безчотнікова; 

упоряд. В.О. Кудлай, 
С.Є. Орєхова, І.О. 

Петрова, О.Е. 

Політевич, О.А. 
Сивак. – Маріуполь : 
МДУ, 2021. С. 9-13 

4 0,3  

Навчально-методичні розробки: 

а) підручники і посібники 

1. Демідко О.О. 
Історія образотворчого мистецтва та 

архітектури: курс лекцій 
Київ: Ліра-К, 2021. – 

182 с. 
182 7,6  



2. 
Сабадаш Ю., 

Нікольченко Ю. 
Культурологія: практикум. 

Київ: Ліра-К, 2021. – 
308 с. 

308 12,83  

3. 
Сабадаш Ю., 

Нікольченко Ю., 
Дабло Л. 

Історія української культури. Курс 
лекцій для студентів усіх 

спеціальностей ОС «Бакалавр» денної 
та заочної форм навчання МДУ   

Київ: Ліра-К2021. – 
230 с. 

230 9,6  

4. 
Сабадаш Ю., 

Нікольченко Ю., 
Дабло Л. 

Історія української культури. 
Практикум за напрямом підготовки 
студентів усіх спеціальностей ОС 

«Бакалавр» денної та заочної форм 

навчання МДУ 

Київ: Ліра-К., 2021. – 
138 с. 

138 5,75  

5. 

Сабадаш Ю., 
Нікольченко Ю., 

Дабло Л.,  
Манякіна О. 

Культурологія: курс лекцій // За 
загал.ред.проф.Ю.С.Сабадаш. – 2-е 

вид. виправ. та доп. - 

Київ: Ліра-К, 2021. – 
216 с. 

216 9  

6. 
Сабадаш Ю., 

Нікольченко Ю., 
Пахоменко С. 

Історія культури Італії: навчальний 
посібник / За 

загал.ред.проф.Ю.С.Сабадаш. – 2-е 

вид. виправ. та доп. 

Київ: Ліра-К, 2021. – 
228 с. 

228 9,5  

б) методичні розробки 

1.       

 

10.2. Узагальнені дані про кількість публікацій 

 

Структурний 

підрозділ 

Всього 

публік./ д.а 

Моно 

графії/д.а 

Підруч 

ники/ 

д.а 

Навчальні 

посібники/ 

д.а 

Методичні 

розробки/ 

д.а 

Статті 

Тези доповідей / 

д.а. Всього/ 

д.а. 

у т.ч. в 

іноземних 

виданнях/ 

д.а. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

кафедра 
культурології 

32/79,83 2/16,6 - 6/54,28 - 11/7,2 4/3,7 13/2,25 

 

 

10.3. Наукові праці, опубліковані або підготовлені до друку у зарубіжних виданнях:  

 

 

11. Комунікативні заходи, організатором/співорганізатором яких є підрозділ: 

 

№ 

з/п 

Тип 

Заходу 

Точна назва 

(за вихідними 

документами) 

Місце 

проведення 

(країна, місто, 

установа) 

Організатори 

(повні назви установ) 

Термін 

проведенн

я 

Кількість учасників 

докторі

в наук 

кандидатів 

наук 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Тренінг 
Тренінг з розвитку 
постановки голосу 

м.Маріуполь, 
МДУ 

Режисерка Наталя 
Гончарова 

Громадська 
організація «Фонд 

01.02.2021 1 4 

№ Автори Назва роботи 

Назва видання, 

де опубліковано роботу, 

наукометрична база, 

до якої входить видання 

Том, номер (випуск, перша-

остання сторінки роботи 

Статті 

1.  
Сабадаш Ю., 

Нікольченко Ю., 
Адаменко Л.  

Донецкая областная библіотека для детей 
– центр информации, духовного развития 

и досуга 

Бібліятэчны веснік: 
навуковы зборнiк / 

Нацыянальная бііліятэка 
Беларусi. – Мінск, 2021 

Выпуск № 13. – С. 105-124 

2.  Jankowski S. 
The symbolic production and criticism of 

mass (popular) culture. 
Index Copernicus 

Modern Science – Moderni věda. 
2021.№ 4. P.128-134 

3.  Jankowski S. 
“Branding” of the world: a socio-cultural 

analysis of human perception of the world.  
Index Copernicus 

Periodyk Naukowy Akademii 
Polonijnej. V. 47 № 4. 2021. P.35-

47 

4.  
Yuliia Sabadash, 
Olena Balaban, 
Liubov Daablo 

Cultural Studies in the Ukrainian Humanities 

International Journal of 
Social and Educational 

Sciences 

Scopus 

Volume 2, Issue 3, October 2020, 
P. 258-270 



збереження 
культурної спадщини 

Маріуполя» 

Арт-центр «М-студія» 
Кафедра культурології 

МДУ 

2. 
Міжвузівський 

семінар 

Міжкафедральний 
семінар 

передзахиста 
докторанта 

С.В. Янковського 

Україна, 

м. Житомир 

Кафедра філософії та 
політології 

Житомирського 
державного 

університету імені 
Івана Франка, 

кафедра культурології 
Маріупольський 

державний 
університет за участю 

кафедри філософії 
Дніпровського 

національного 
університету імені 

Олеся Гончара 

16.05.2021 9 12 

3. 
Науково-

методичний 
семінар 

Міжкафедральний 
науково-методичний 

семінар з питань 
академічної 

доброчесності 

Україна, 
м. Маріуполь 

Маріупольський 
державний 
університет 

кафедра культурології, 

Наукова бібліотека 
МДУ 

25.05.2021 1 9 

4. 

Презентація 
концепції розвитку 

арт-простору 
«Студія 

культуротворчого 

перфомансу 
Маріуполя» 

(«М-студія»). 

«Студія 
культуротворчого 

перфомансу 
Маріуполя» 

(«М-студія»). 

Україна, 
м. Маріуполь 

 

Маріупольський 
державний 
університет 

кафедра культурології 

02.06.2021 1 5 

5. Обговорення 

Обговорення 
Стратегії розвитку 
туризму Маріуполя 

2025 

Україна, 
м. Маріуполь 

 

Гія Абуладзе 
Ваджа Діасамидзе 
Маріупольський 

державний 
університет 

кафедра культурології 
 

19.02.2021 1 1 

6. Круглий стіл 

Особливості 
формування софт-
скілс у реалізації 

мети освітніх 
програм із 

спеціальності 034 
культурологія 

Україна, 
м. Маріуполь 

 

Маріупольський 
державний 
університет 

кафедра культурології, 

 

26.11.2021 1 3 

7. онлайн-зустріч 

Участь в з 
викладачами 

культурологами 
«Культурологія в 
Україні: єдність у 

розмаїтті»  
 

Україна, 
м. Маріуполь 

 

Кафедра культурології 
Маріупольський 

державний 
університет 

 

02.04.2021р 1 2 

8. Лекція 

«Академічне 
мистецтво в 

сучасному світі. 
Емоційний інтелект і 
його використання в 
сучасній культурі» 

Україна, 
м. Маріуполь 

 

Літня мистецька 
академія 
Студія 

«Культуротворчого 
перфомансу» 

СНТ «Культурологічні 
студії» 

Кафедра культурології 
Маріупольський 

державний 
університет 

 

10.09.2021 1 2 

9. книжкова виставка 
Презентація видань 
з культурології та 

історії культури 

Україна, 
м. Маріуполь 

 

Науково бібліотека 
МДУ 

Кафедра культурології 

12.03.2021 1 7 



10. 

Презентація нових 
видань викладачів 

кафедри 
культурології та 
інформаційної 

діяльності 

Україна, 

м. Маріуполь 
 

Науково бібліотека 
МДУ 

Кафедра культурології 

Донецький 
академічний обласний 

драматичний театр, 
м. Маріуполь 

11.09.2020 1 9 

11. 

«Праці викладачів 
кафедри 

культурології 

та інформаційної 
діяльності МДУ 
(2015-2020 рр.)» 

Україна, 

м. Маріуполь 

Маріупольський 
державний 
університет 

Кафедра культурології 
Наукова бібліотека 

МДУ 

30.09.2020 1 10 

12. Творча зустріч 

Творча зустріч з 
представника 

платформи «ТЮ!», 
знайомство з їх 
діяльністю та 

основими 
напрямами роботи 

Україна, 
м. Маріуполь 

Маріупольськи
й державний 
університет 

Маріупольський 
державний 
університет 

Арт-центр «М-студія» 

Кафедра культурології 
МДУ 

Платформа «ТЮ!» 
 

20.09.2021 1 3 

13. Творча зустріч 

 
Зустріч з керівницею 

студії, Христиної 
Кібець 

Україна, 
м. Маріуполь 

Маріупольськи
й державний 
університет 

Маріупольський 
державний 
університет 

Арт-центр «М-студія» 
Кафедра культурології 

МДУ 

4.10.2021 1 3 

14. 
Мотиваційна 

зустріч 

Мотиваційна зустріч 
із учасниками 

проекту «Польска 
музика в Україні» 

Україна, 
м. Маріуполь 

Маріупольська 
камерна 

філармонія 

Маріупольський 
державний 
університет 

Арт-центр «М-студія» 

Кафедра культурології 
МДУ 

Департамент 
культурно-

громадського 
розвитку 

Маріупольської 
міської ради 

Маріупольська 

камерна філармонія 

03.12.2021 1 2 

 

11.1. Науково-практичні конференції / семінари: 
 

№ Захід 

Точна назва 

(за вихідними 

документами) 

Місце 

Проведення 

(країна, 

місто, 

установа) 

Організатори 

(повні назви установ) 

Т
ер

м
ін

 

п
р

о
в

ед
ен

н
я

 

Кількість 

учасників 
д
о
к

т
о
р

ів
 

н
а
у
к

 

к
а
н

д
и

д
а
т
ів

 н
а
у
к

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

ІІ Міжнародна 
науково-

практична 
конференція 

«Феномен 
культури 

постглобалізму» 

Україна, 
м. Маріуполь, 

МДУ 

Маріупольський державний 
університет 

Кафедра культурології 
Департамент культурно-
громадського розвитку 

Маріупольської міської ради 
Київський національний 

університет культури і мистецтв 
Національна академія керівних 

кадрів культури і мистецтв 
Рівненський державний 

гуманітарний університет 
Білоруський державний 

університет культури та мистецтв 
(Республіка Білорусь) 

Університет Західної Македонії 
(Греція) 

Фонд збереження культурної 
спадщини Маріуполя 

26.11.2021 18 54 



 

11.2. Наукові та методичні семінари:  

Методичні семінари 
 

Дата Виконавці Зміст семінару 
Кількість учасників 

докторів наук кандидатів наук 

1 2 3 4 5 

березень 2021 Сабадаш Ю.С. 

Теорія і практика навчально-методичного 

забезпечення освітніх компонентів циклу 

професійної підготовки 

2 3 

травень 2021  Нікольченко Ю.М. 

Навчально-методичне забезпечення написання 

курсових робіт першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти 

2 3 

червень 2021 Манякіна О. С. 
Навчально-методичне забезпечення і можливості 

платформи Moodle 
2 3 

вересень 2021 Демідко О.О. Креативність і творчість в навчальному процесі 2 3 

грудень 2021 Янковський С. В. 

Особливості навчально-методичного 

забезпечення практичної підготовки студентів 

другого (магістерського) рівня вищої освіти 

2 3 

 

Наукові семінари 
 

Дата Виконавці Зміст семінару 
Кількість учасників 

докторів наук кандидатів наук 

1 2 3 4 5 

січень 2021 Сабадаш Ю.С. 

Взаємозв’язок наукової роботи викладачів і 

освітніх компонент програм підготовки 

здобувачів вищої освіти у науковій галузі знань 

03 «Гуманітарні науки» 

2 3 

квітень 2021 Нікольченко Ю.М. 

Охорона культурної спадщини в умовах 

суспільно-політичної кризи: міжнародний досвід 

для України 

2 3 

серпень 2021 Манякіна О. С. 
Регіональний вимір духовної культури і 

соціокультурні інновації 
2 3 

жовтень 2021 Демідко О.О. 
Регіональний досвід сталого розвитку культурних 

інновацій 
2 3 

листопад 2021 Янковський С.В. 

Планування та просування науково-

комунікативних заходів: проблеми та 

перспективи 

2 3 

 

11.3. Навести публікації, виступи, інтерв’ю у засобах масової інформації з повними вихідними даними, а також коментарі, 

наукові консультації, участь у підготовці та проведенні радіо- та телепередач, брифінгів, прес-конференцій тощо. 
 
Основна інформація про кафедру культурології МДУ міститься на сторінці кафедри у FB: 

https://www.facebook.com/kulturologiyaMDU та Instagram: https://www.instagram.com/kafedra_kulturology_/ 
 
Про викладача кафедри культурології Юзефа-Владислава Мойсейовича Нікольченка міститься інформація в блозі Ольги Демідко: 

https://mrpl.city/blogs/view/yuzef-vladislav-nikolchenko-vikladach-yakij-nadihae-vchitisya 

 
Ефір на Маріупольському телебаченні в рамках програми «Маріуполь Onlinе» Юлія Сергіївни Сабадаш – професорки, докторки 

культурології, завідувачки кафедри культурології МДУ та Ольга Олександрівни Демідко – доценти кафедри культурології МДУ, 
кандидата історичних наук https://fb.watch/9QNb7zw_Sy/ 

 
Про монографію доцента кафедри культурології Ольги Олександрівни Демідко – https://fb.watch/9QN67T-08e/ 

https://pr.ua/ru/news/u-mariupoli-vidano-monografiyu-z-istoriiy-teatru-pivnichnogo-priazovya-foto?fbclid=IwAR2X7Fru-IrjiMYVw31BRTc-
OwKGjMLuybNsoYBtHMO_HqaDqI3KgvCzOhg https://mrpl.city/blogs/view/monografiya-prisvyachena-teatralnomu-zhittyu-pivnichnogo-

priazovya 
 
Програми Ольги Демідко на Маріупольському телебаченні – МСН та рубрика «Маріуполь театральний» – 

https://fb.watch/9QNpRYDNdu/ https://fb.watch/9QNs46IAgf/ https://fb.watch/9QNsL_SplU/ https://fb.watch/9QNu-zE6ZJ/ 
https://fb.watch/9QNvyV-B5d/ https://fb.watch/9QNw5HC8BG/ 

 
Всі сюжети можна знайти на сторінці Маріупольського телебачення у FB https://www.facebook.com/mariupolskoe.tv та Ранок 

Маріуполя https://www.facebook.com/morning.live.mtv 

 



‘ 

 

№ П.І.Б. Місце Термін Публікація Примітка 

Семінари 

      

Круглі столи 

1 Сабадаш Ю.С 
м. .Маріуполь МДУ 

 

26.11.2021 
 
 

Особливості формування soft-skils у 

реалізації освітніх програм зі 

спеціальності 034 Культурологія 
«Специфіка використання інтерактивних 

технологій при викладанні фахових 
дисциплін культурологічного 

спрямування» 

 

 Демідко О. О 
м. .Маріуполь МДУ 

 

26.11.2021 
 
 

Особливості формування soft-skils у 

реалізації освітніх програм зі 

спеціальності 034 Культурологія 
«Лідерські якості майбутнього 

культуролога, організатора культурно-
дозвіллєвої діяльності» 

 

 

 Янковський С. В.,  
м. .Маріуполь МДУ 

 

26.11.2021 
 
 

Особливості формування soft-skils у 

реалізації освітніх програм зі 

спеціальності 034 Культурологія 

«Формування навиків застосування 
принципів критичного мислення для 
оцінки результатів культурологічного 

дослідження» 

 

 

 
Нікольченко Ю. 
М., 

м. .Маріуполь МДУ 
 

26.11.2021 
 
 

Особливості формування soft-skils у 

реалізації освітніх програм зі 

спеціальності 034 Культурологія 
«Культурологічні виміри професійної 

діяльності керівників закладами 
культури» 

 

 

2 Манякіна О. С., 
м. .Маріуполь МДУ 

 

26.11.2021 
 
 

Особливості формування soft-skils у 

реалізації освітніх програм зі 

спеціальності 034 Культурологія 

«Значення ділового етикету при 
проведенні культурологічних заходів» 

 

 

Конференції 

1.  

Сабадаш Ю.С, 
Нікольченко Ю.М. 

Янковський С.В. 
Манякіна О.С. 

м. Рівне 18-19.11.2021 

Культурне розмаїття сучасної України: 
проблеми та перспективи // ХVІІ 
міжнародна науково-практична 

конференція «Стратегія розвитку 
світової та української культури: сучасні 

акценти та перспективи». 

 

2.  
Нікольченко Ю.М. 

Сабадаш Ю.С. 
м. Київ 25-26.03.2021 

Всеукраїнська науково-практична 
конференція «Філософія подієвої 

культури». Київ: КНУКіМ. 25-26 березня 
2021 року 

 

3.  Янковський С.В. м. Київ 24.11.2021 
XV Міжнародна наукова конференція 

«Китайська цивілізація: традиції та 

сучасність» 

 

4.  
Нікольченко Ю.М.  

 
м. Рівне  18-19.11.2021 

ХVІІ Міжнародної 
науково-практичної конференція. 

Стратегія розвитку світової та 
української культури: сучасні акценти та 
перспективи.  «Культурне розмаїття та 
розвиток громади Маріуполя у 
сьогоденні: здобутки і перспективи» 

 

5.  
 

 

Сабадаш Ю.С.  
 

м. Рівне 18-19.11.2021 

ХVІІ Міжнародної 
науково-практичної конференція. 

Стратегія розвитку світової та 
української культури: сучасні акценти та 

перспективи.  «Культурне розмаїття 
сучасної 

України: проблеми та перспективи» 

 



6.  Янковський С.В.  м. Рівне 18-19.11.2021 

ХVІІ Міжнародної 
науково-практичної конференція. 

Стратегія розвитку світової та 

української культури: сучасні акценти та 
перспективи. «Культурні регіони 

сучасного світу і регіональні мовні 
спільноти» 

 

7.  
Демідко О.О.  

 
м. Рівне 18-19.11.2021 

ХVІІ Міжнародної 
науково-практичної конференція. 

Стратегія розвитку світової та 

української культури: сучасні акценти та 
перспективи.» Вплив 

вебатім-театру на сучасну театральну 
культуру Приазов’я» 

 

8.  Манякіна О.С.  м. Рівне 18-19.11.2021 

ХVІІ Міжнародної 
науково-практичної конференція. 

Стратегія розвитку світової та 
української культури: сучасні акценти та 

перспективи. «Сучасний стріт-арт у 
соціокультурному просторі» 

 

9.  
Сабадаш Ю.С.  

 

м. Сєвєродонецьк 

25-26 
листопада 

2021р. 
 

Всеукраїнська науково-практична 
конференція «Сучасні дослідження 
культури і мистецтва», оргкомітет 

 

 

10.  
Демідко О.О. 

 

Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Сучасні дослідження 
культури і мистецтва» 

«Театр у сучасній театральній культурі 
північного 
Приазов’я» 

 

11.  Нікольченко Ю.М. 

Всеукраїнська науково-практична 
конференція «Сучасні дослідження 

культури і мистецтва» 
«Битва під Берестечком у козацькому 

літописанні як феномен 
української барокової культури» 

 

12.  Нікольченко Ю.М. м..Київ 
25 листопада 

2021 року 

Міжнародна науково-практична 
конференція «Музейна педагогіка в 

науковій освіті». Київ: Національний 
педагогічний університет ім. М. П. 

Драгоманова. 

 

13.  
Сабадаш Ю.С. 

Нікольченко Ю.М. 
 

м. Маріуполь 
30 вересня 2021 

року 

ІІ Всеукраїнська науково-практична 
конференція з міжнародною участю 

 «Феномен бібліотек в сучасному світі» 
«Інформаційна культура публічної 
бібліотеки в умовах глобалізації» 

 

14.  Манякіна О.С. м. Маріуполь 
30 вересня 2021 

року 

ІІ Всеукраїнська науково-практична 

конференція з міжнародною участю 
 «Феномен бібліотек в сучасному світі» 
«Соціокультурна діяльність бібліотек: 
зарубіжний та український досвід@ 

 

15.  Сабадаш Ю.С.  м. Маріуполь 

26 листопада 
2021 

ІІ Міжнародна науково-практична 
конференція «Феномен культури 

постглобалізму» 

«Специфіка використання інтерактивних 
технологій при викладанні фахових 

дисциплін культурологічного 
спрямування» 

 

 Манякіна О. С. м. Маріуполь 

ІІ Міжнародна науково-практична 
конференція «Феномен культури 

постглобалізму» 
 «Традиційна культура населення 

Північного Приазов’я.» 

 

 Янковський С. В. м. Маріуполь 

ІІ Міжнародна науково-практична 
конференція «Феномен культури 

постглобалізму» 
«Місце культури в науковому полі наук 

про землю» 
 

 

 
. 

Демідко О. О. 
м. Маріуполь 

ІІ Міжнародна науково-практична 
конференція «Феномен культури 

постглобалізму» 
«Документальний театр: історія та 

сучасність» 

 



 

 

13. Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих вчених: 

 

Роки Кількість та відсоток студентів, які 

беруть участь у наукових 

дослідженнях 

Кількість молодих учених, які 

працюють на кафедрі 

(віком до 35 років) 

Відсоток молодих учених, які 

залишаються на кафедрі після 

закінчення аспірантури 

1 2 3 4 

2012 70 / 28% 5 2 / 22% 

2013 74 / 54% 11 2 / 22% 

2014 71 / 41% 2 1 / 11% 

2015 49 / 45% 2 0 / 0% 

2016 49 / 47% 2 1 / 8% 

2017 56 / 56% 2 0 / 0% 

2018 56 / 56% 2 0 / 0% 

2019 56 / 56% 2 0 / 0% 

2020 103 / 92% 1 0 / 0% 

2021 53/97% 1 0 / 0% 

 

14. Студентська науково-дослідницька робота: 

14.1. Кількість студентів, що беруть участь у НДР: 

14.1.1. Зведені показники участі студентів у науковій роботі підрозділу 

 

 

14.2. Наукові товариства (назва, кількість студентів, керівник) 

 

№ Назва гуртка 
Кількість 

студентів 
Керівник 

1 2 3 4 

1. «Культурологічні студії» 53 кандидат історичних наук, доцент кафедри культурології Демідко О. О. 

 

14.3. Кількість студентів, що брали участь у науковій студентській конференції МДУ (Декада студентської науки 2021): 7, 

з них 2 отримали дипломи 
 

№ Прізвище та ім’я  студента Результати участі Науковий керівник 

1 2 3 4 

1.  Архипова Ганна Диплом II ступеня Доцент Нікольченко Ю.М. 

2.  Афанасьєва Наталія  Доцент Нікольченко Ю.М. 

3.  Гучок Костянтин  Професор Сабадаш Ю.С. 

4.  Деліман Владислава Диплом III ступеня Доцент Нікольченко Ю.М. 

5.  Немченков Павло  Доцент Нікольченко Ю.М. 

 Нікольченко Ю. М. м. Маріуполь 

ІІ Міжнародна науково-практична 
конференція «Феномен культури 

постглобалізму» 

«Методичне забезпечення навчальної 
дисципліни «Традиційна культура та 
культурно-історична регіоналістика 

України» для студентів ОС «Магістр» 
спеціальності «Культурологія, культурне 

розмаїття та розвиток громади» у 
Маріупольському державному 

університеті» 

 

 

№ Підрозділ 

Кількість студентів, що беруть участь 

у НДР, в т.ч. 
Оприлюднення результатів НДР 
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наукових 

конференціях, 

симпозіумах тощо 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
кафедра 

культурології 
5    13   29 



6.  Малиновська Златослава 
 Професор Сабадаш Ю.С. 

7.  Юрченко Марина 
 Доцент Нікольченко Ю.М. 

 

14.4. Участь студентів у міжнародних (всеукраїнських, регіональних, міжвузівських)  конференціях 
 

№ 
Прізвище та ім'я 

студента 
Назва конференції Місце проведення Термін проведення 

Результат

и участі 

1 2 3 4 5 6 

1. Деліман В. 

Інформаційна діяльність, 
документознавство, бібліотекознавство: 

історія, сучасність, перспективи : VI 

Всеукр. наук.-практ. конференція 

м. Київ 21–22 квітня 2021 р. 
 

2. 
Богомазова А.В. 

 

ХVІІ Міжнародної 
науково-практичної конференція. 

Стратегія розвитку світової та 
української культури: сучасні акценти 

та перспективи. 

м. Рівне 
18–19 листопада 

2021 року  

3. 
Матюшин І.В. 

 

ХVІІ Міжнародної 

науково-практичної конференція. 
Стратегія розвитку світової та 

української культури: сучасні акценти 
та перспективи. 

м. Рівне 
18–19 листопада 

2021 року  

4. Мараховська Н.В. 

ХVІІ Міжнародної 
науково-практичної конференція. 

Стратегія розвитку світової та 
української культури: сучасні акценти 

та перспективи. 

м. Рівне 
18–19 листопада 

2021 року  

5. Капустнікова Н.О 

ХVІІ Міжнародної 
науково-практичної конференція. 

Стратегія розвитку світової та 
української культури: сучасні акценти 

та перспективи. 

м. Рівне 
18–19 листопада 

2021 року  

6. Павлюк Т.В. 

ХVІІ Міжнародної 

науково-практичної конференція. 
Стратегія розвитку світової та 

української культури: сучасні акценти 
та перспективи. 

м. Рівне 
18–19 листопада 

2021 року  

7. 
Хібуха О.В. 

 

ХVІІ Міжнародної 
науково-практичної конференція. 

Стратегія розвитку світової та 

української культури: сучасні акценти 
та перспективи. 

м. Рівне 
18–19 листопада 

2021 року  

8. 
Афанасьєва Н.С. 

 

ХVІІ Міжнародної 
науково-практичної конференція. 

Стратегія розвитку світової та 
української культури: сучасні акценти 

та перспективи. 

м. Рівне 
18–19 листопада 

2021 року  

9. Гучок К.В. 

ХVІІ Міжнародної 
науково-практичної конференція. 

Стратегія розвитку світової та 
української культури: сучасні акценти 

та перспективи. 

м. Рівне 
18–19 листопада 

2021 року  

10. Бадасен І.Г. 

ХVІІ Міжнародної 
науково-практичної конференція. 

Стратегія розвитку світової та 

української культури: сучасні акценти 
та перспективи. 

м. Рівне 
18–19 листопада 

2021 року  

11. Маліновська З.С. 

ХVІІ Міжнародної 
науково-практичної конференція. 

Стратегія розвитку світової та 
української культури: сучасні акценти 

та перспективи. 

м. Рівне 
18–19 листопада 

2021 року  

12. Деліман В.В 

ХVІІ Міжнародної 
науково-практичної конференція. 

Стратегія розвитку світової та 
української культури: сучасні акценти 

та перспективи. 

м. Рівне 
18–19 листопада 

2021 року  

13. Лютікова К.Ю 

ХVІІ Міжнародної 
науково-практичної конференція. 

Стратегія розвитку світової та 
української культури: сучасні акценти 

та перспективи. 

м. Рівне 
18–19 листопада 

2021 року  



14. Оганесян А.Р 

ХVІІ Міжнародної 
науково-практичної конференція. 

Стратегія розвитку світової та 

української культури: сучасні акценти 
та перспективи. 

м. Рівне 
18–19 листопада 

2021 року  

15. Філатова К.О 

ХVІІ Міжнародної 
науково-практичної конференція. 

Стратегія розвитку світової та 
української культури: сучасні акценти 

та перспективи. 

м. Рівне 
18–19 листопада 

2021 року  

16. Попова А.Д 

ХVІІ Міжнародної 
науково-практичної конференція. 

Стратегія розвитку світової та 
української культури: сучасні акценти 

та перспективи. 

м. Рівне 
18–19 листопада 

2021 року  

17. Юр О.Б. 

ХVІІ Міжнародної 
науково-практичної конференція. 

Стратегія розвитку світової та 
української культури: сучасні акценти 

та перспективи. 

м. Рівне 
18–19 листопада 

2021 року  

18. Юрченко М.О 

ХVІІ Міжнародної 
науково-практичної конференція. 

Стратегія розвитку світової та 
української культури: сучасні акценти 

та перспективи. 

м. Рівне 
18–19 листопада 

2021 року  

19. Савенко Н.В. 

ХVІІ Міжнародної 
науково-практичної конференція. 

Стратегія розвитку світової та 
української культури: сучасні акценти 

та перспективи. 

м. Рівне 
18–19 листопада 

2021 року  

20. Селезньов І.О 

ХVІІ Міжнародної 
науково-практичної конференція. 

Стратегія розвитку світової та 
української культури: сучасні акценти 

та перспективи. 

м. Рівне 
18–19 листопада 

2021 року  

21. 
Архипова Г.Л. 

 

ХVІІ Міжнародної 
науково-практичної конференція. 

Стратегія розвитку світової та 
української культури: сучасні акценти 

та перспективи. 

м. Рівне 
18–19 листопада 

2021 року  

22. 
Молокова Т.Г. 

 

ХVІІ Міжнародної 
науково-практичної конференція. 

Стратегія розвитку світової та 
української культури: сучасні акценти 

та перспективи. 

м. Рівне 
18–19 листопада 

2021 року  

23. Мітіна Ю.О. 

ХVІІ Міжнародної 

науково-практичної конференція. 
Стратегія розвитку світової та 

української культури: сучасні акценти 
та перспективи. 

м. Рівне 
18–19 листопада 

2021 року  

24. Горлов І.М 

ХVІІ Міжнародної 
науково-практичної конференція. 

Стратегія розвитку світової та 
української культури: сучасні акценти 

та перспективи. 

м. Рівне 
18–19 листопада 

2021 року  

25. 
Крайдуба В.І. 

 

ХVІІ Міжнародної 
науково-практичної конференція. 

Стратегія розвитку світової та 
української культури: сучасні акценти 

та перспективи. 

м. Рівне 
18–19 листопада 

2021 року  

26. Петрачкова А.І 

ХVІІ Міжнародної 

науково-практичної конференція. 
Стратегія розвитку світової та 

української культури: сучасні акценти 
та перспективи. 

м. Рівне 
18–19 листопада 

2021 року  

27. Романюк К.В 

ХVІІ Міжнародної 
науково-практичної конференція. 

Стратегія розвитку світової та 

української культури: сучасні акценти 
та перспективи. 

м. Рівне 
18–19 листопада 

2021 року  

28. Деліман В.В. 

Всеукраїнська науково-практична 
конференція «Сучасні дослідження 

культури і мистецтва» 
 

м. Сєвєродонецьк 
25-26 листопада 

2021 р.  



 

14.5. Кількість, назви, нагороди студентських конкурсних робіт 
 

№ П.І.Б. (повністю) 
Статус та назва 

конкурсу 

Місце 

проведення 
Термін 

Результат 

участі 
Науковий керівник 

1 2 3 4 5 6 7 

з галузі знань «Культурологія» 

1. 
Афанасьєва 

Наталія Сергіївна 
Конкурс студентських 

наукових робіт МДУ 
МДУ 2021 

Диплом 

І ступеня 

доктор культурології, професор 

Сабадаш Ю.С. 

2. 
Філатова Карина 

Олегівна 

Конкурс студентських 

наукових робіт МДУ 
МДУ 2021 

Диплом 

ІІ ступеня 

кандидат культурології, доцент 
Дабло Л.Г. 

3. Гучок Костянтин Конкурс студентських МДУ 2021 Диплом доктор культурології, професор 

29. Лютікова К.Ю. 

Всеукраїнська науково-практична 
конференція «Сучасні дослідження 

культури і мистецтва» 

 

м. Сєвєродонецьк 

 

25-26 листопада 

2021 р.  

30. Афанасьєва Н.С. 

Всеукраїнська науково-практична 
конференція «Сучасні дослідження 

культури і мистецтва» 
 

м. Сєвєродонецьк 

 

25-26 листопада 

2021 р.  

31. Деліман В.В. 
ІІ Всеукраїнська науково-практична 
конференція з міжнародною участю 

«Феномен бібліотек в сучасному світі» 

м.Маріуполь 30 вересня 2021 року  

32. Архипова Г.Л. 
ІІ Всеукраїнська науково-практична 
конференція з міжнародною участю 

«Феномен бібліотек в сучасному світі» 

м.Маріуполь 30 вересня 2021 року  

33. Гучок К.В. 
ІІ Всеукраїнська науково-практична 
конференція з міжнародною участю 

«Феномен бібліотек в сучасному світі» 

м.Маріуполь 30 вересня 2021 року  

34. Лютікова К.Ю. 
ІІ Всеукраїнська науково-практична 
конференція з міжнародною участю 

«Феномен бібліотек в сучасному світі» 

м.Маріуполь 30 вересня 2021 року 
 

35. Афанасьєва Н.С. 
ІІ Всеукраїнська науково-практична 
конференція з міжнародною участю 

«Феномен бібліотек в сучасному світі» 

м.Маріуполь 30 вересня 2021 року  

36. Бадасен І. Г 

ІІ Міжнародна науково-практична 
конференція «Феномен культури 

постглобалізму» 

м.Маріуполь 
26 листопада 2021 

року 

 

37. Матюшін І. В.  

38. Бакієва А. А.  

39. Гучок К. В.  

40. Афанасьєва Н. С.  

41. Юр О. Б.  

42. Юрченко М. О.  

43. Крайдуба В. І.  

44. Малиновська З. С.  

45. Капустнікова Н.О.  

46. Савенко Н. В.,  

47. Челпан І. М.,  

48. Алексєєва Г. О.  

49. Архипова Г. Л.  

50. Бугас О. О.  

51. Деліман В. В.  

52. Романюк К. В.  

53. Мітіна Ю. О.  

54. Попова А. Д.  

55. Павлюк Т. В.  

56. Назарко Т. О.  

57. Філатова К. О.  

58. Хібуха О.  

59. 
 

Лютікова К. Ю.  

60. Молокова Т. Г.  

61. Мараховська Н. В.  



Володимирович наукових робіт МДУ ІІІ ступеня Сабадаш Ю.С. 

II етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Культурологія» 

1 
Афанасьєва 

Наталія Сергіївна 

Конкурс студентських 

наукових робіт МДУ 

Національна 

музична 

академія 

України 

імені П. І. 

Чайковськог

о. 

2021 - 
доктор культурології, професор 

Сабадаш Ю.С. 

 

14.6. Участь студентів у Всеукраїнських студентських олімпіадах 

 
У зв’язку з карантинними обмеженнями по країні і розпорядженням Міністерства освіти і науки України Всеукраїнські олімпіади різних 

рівнів в 2020 -2021 навчальному році були відмінені та не проводилися по всім закладам освіти. 

 

14.6.1. Участь студентів у І етапі Всеукраїнських студентських олімпіад 

 

№ Прізвище та ім'я студента 
Назва олімпіади Місце 

проведення 

Термін 

проведення 

Результат 

участі Спеціальність Дисципліна 

1 2 3 4 5 6 7 

 

14.6.2. Участь студентів у ІІ етапі Всеукраїнських студентських олімпіад 

 

№ 
Прізвище та ім'я 

студента 

Назва олімпіади 
Місце проведення 

Термін 

проведення 

Результат 

участі Спеціальність Дисципліна 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

14.7. Кількість опублікованих статей, тез доповідей за участю студентів 
 

№ Автор Назва Вихідні дані 

О
б
ся

г 

С
п

ів
а
в

т
о
р

и
 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Архипова Г. Л. 

Український 
національний театр на 
зламі ХІХ–ХХ століть: 

досягнення та 
перспективи 

Дебют: Збірник тез доповідей студентів 
історичного факультету МДУ за результатами 

участі у Декаді студентської науки 2021 / За заг. 
ред. к.політ.н., проф. М.В. Трофименко, д.е.н., 
проф. О.В. Булатової. – Маріуполь, 2021. – С. 

181-183 

3   

2. Афанасьєва Н. 
Китайський живопис в 

добу середньовіччя 
3   

3. Гучок К. В. 
Міфологія як аспект 
сучасної культури 

4   

4. Деліман В. В. 

Видавнича діяльність 
Острозького колегіуму 

у національно-
духовному поступі в 
Україні кінця XVI–

початку XVII ст 

3   

5. Немченков П. 

Києво-Могилянська 
академія – освітній та 

духовно-культурний 
центр в історичній 

ретроспективі 

3   

6. Гучок К. В. 
Погляди педагогів 

минулого на концепцію  
«вільного виховання» 

Дебют: Збірник тез доповідей студентів 
факультету іноземних мов МДУ за результатами 

участі у Декаді студентської науки 2021 / За заг. 
ред. к.політ.н., проф. М.В. Трофименко, д.е.н., 
проф. О.В. Булатової. – Маріуполь, 2021. – С. 

248-251 

4   

7. Малиновська З. 
Проблема булінгу у 

закладі загальної 
середньої освіти 

3   

8. 
Юрченко М.О. 

Виховання на засадах 

«Діалогу культур» на 

прикладі освіти  

України 

3   



9. 
Деліман В. В. 

Богородиці Одигітрії з 

Волині – унікальні 

пам’ятки українського 

малярства кінця XIII– 

початку XIV століть 

Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Україна у світовому історичному просторі» 

Маріуполь: МДУ. 23 квітня 2021 р. – С. 31-33. 

2   

10. 
Деліман В. В. 

Музейний менеджмент 

і маркетинг в Україні: 

здобутки і проблеми 

Всеукраїнська науково-теоретична конференція 

молодих учених «Культура та інформаційне 

суспільство». Харків: Харківська державна 

академія культури. 22–23 квітня 2021 року. С. 27-

29. 

2   

11. Деліман В. В. 

Волинський компонент 

українського 
початкового 
кириличного 
друкарства 

Наукові записки Рівненського обласного 

краєзнавчого музею. Випуск XІХ.– Рівне: 

Видавець О. Зень, 2021. – С. -. 

2   

12. 
Деліман В. В. 

Український переклад 

як чинник вербалізації 

світової культури 

VІIІ Міжнародна науково-практична 

конференція студентів-іноземців підготовчих та 

основних факультетів, слухачів Підготовчих 

відділень та Центрів навчання іноземних 

громадян «Мова в політкультурному світі» у 

рамках XXV Міжнародного молодіжного 

форуму «Радіоелектроніка та молодь в 21 

столітті». Харків: ХНУРЕ, ХНУВС, 20-22 квітня 

2021р. – С. 17-19. 

2   

13. Деліман В. В. 

Культура України в 
епоху Національно-

демократичної 

революції 1917–1921 
років 

Всеукраїнський науковий форум «Українська 

національна революція 1917–1921 рр. – досвід та 

уроки боротьби за державність». Харків: ХНУРЕ, 

ХНУВС. 18-19 листопада 2021 року. С. 

2   

14. 

 
Деліман В. В. 

Культура України в 
епоху Національно-

демократичної 
революції 1917–1921 

років 

Всеукраїнський науковий форум «Українська 

національна революція 1917–1921 рр. – досвід та 

уроки боротьби за державність». Харків: ХНУРЕ, 

ХНУВС. 18-19 листопада 2021 року. С. 

2   

15. Афанасьєва Н. С. 

Екологічна культура 

сучасного світу: 
європейський погляд» 

ХVІІ міжнародна науково-практична 
конференція «Стратегія розвитку світової та 

української культури: сучасні акценти та 
перспективи». Рівне: РДГУ. 18-19 листопада 

2021 року 
 

2   

16. Гучок К. С. 
Особливості 

міжкультурного обміну 
в мистецькій сфері 

2   

17. Архипова Г. Л. 

Український театр у 
вітчизняній мистецькій 
парадигмі кінця ХІХ–
початку ХХ століть 

2   

18. Капустнікова Н. О. 

Артефактні документи 
у фондах 

Маріупольського 
краєзнавчого музею як 
об’єкти краєзнавства в 

культурному 
середовищі громади 

міста 

2   



19. Крайдуба В. І. 
Амфітеатри у святах і 
видовищах Римській 
імперії (І–V ст. н.е.) 

2   

20. Лютікова К.Ю. 
Толерантність як стиль 

життя 
2   

21. Деліман В. В. 

Острозька колегіум у 
контексті становлення і 

розвитку національної 
вищої освіти в Україні 

2   

22. Мітіна Ю. О. 

Шевченкіана в 
образотворчому 

мистецтві незалежної 
України 

2   

23. Молокова Т.Г. 

Образотворче 

мистецтво Маріуполя: 

до історії питання 

2   

24. Павлюк Т.В. 
Заклади культури як 

центри розваг місцевих 
громад 

2   

25. Петрачкова А. І. 
Культура кочівників 

українського Степу (ІХ 
ст. до н.е.–ІІІ ст. н.е.)» 

2   

26. Попова А. Д. 
Українське Бароко як 
нове світовідчуття і 

нове мистецтво 

2   

27. Романюк К. В. 

Пісні, думи і народні 
оповідання про 

гайдамаччину як 
самостійне культурне 

явище 

2   

28. Юр О. Б. 
Портрет у мистецькій 

спадщині Рафаеля 
2   



29. Юрченко М. О. 

Рецепції образу 
дракона античних 

традицій в 
італійському живописі 

Раннього і Високого 
Ренесансу 

2   

30. Деліман В. В 
Іван Федоров і 

початкове кириличне 
друкарство в Україні 

Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної 

конференції з міжнародною участю «Феномен 

бібліотек в сучасному світі». Маріуполь: МДУ. 

30.09.2021. С. 

2   

31. Лютікова К.Ю. 
Вишиванка як 

культурний код 2   

32. 

Архипова Г.Л. 

 

 

Український 

модерновий театр на 

зламі ХІХ–ХХ століть 
4   

33. 

Гучок К.В. 

 

Культурний обмін у 

сучасному світі: 

особливості та 

проблеми 

2   

34. 
Афанасьєва Н.С. 

Особливості 

формування фондів 

бібліотек з питань 

екологічної культури 

2 
  

35. 

Деліман В.В. 

 

Острозький колегіум – 

як осередок 

національно-духовного 

формування 

особистості Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Сучасні дослідження культури і мистецтва». м. 

Сєвєродонецьк: Східноукраїнський національний 

університет імені Володимира Даля. 25-26 

листопада 2021 р. С. 

3 
  

36. 
 

Лютікова К.Ю. 

 

Вишиванка – частина 

національного костюму 

чи сучасний тренд? 
3   

37. Афанасьєва Н.С. 

Екологічна культура 

Китаю у пам’ятках 

мистецтва 
3   

38. 

Бадасен І. Г 

 

Українське козацтво як 

історичне та культурне 

явище. 

Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції «Феномен культури 

постглобалізму» 

4   

39. 

Матюшін І. В. 

. 

Становлення «театру 

абсурду» як явища 

театрального авангарду 

в кеультурологічному 

процесі. 

4 
  

40. 

Бакієва А. А. 

 

Традиції та звичаї 

східних слов’ян як 

підґрунтя к 

становленню 

соціокультурної 

діяльності сучасного 

суспільства. 

3   

41. 

Гучок К. В. 

 

 

Важливість 

міжкультурного обміну 

3   



у мистецькій сфері. 

42. 

Афанасьєва Н. С. 

 

Трансформація 

духовної культури 

Китаю в епоху нового 

часу. 

4   

43. 

Юр О. Б. 

 

 

Міфологічні мотиви у 

фресках Станца 

д’Еліодоро Рафаеля. 

4 
  

44. 

Юрченко М. О. 

 

Новації художників 

Високого Ренесансу у 

зображенні диявола. 
3 

  

45. 

Крайдуба В. І. 

 

Римська поховальна 

практика як складова 

античної культури. 
3 

  

46. 

Малиновська З. С. 

 

Олімпійська культура: 

від античності до 

сучасності. 
3 

  

47. 

Капустнікова Н.О. 

 

Грантова діяльність 

Маріупольського 

краєзнавчого музею як 

необхідна форма 

роботи сучасної 

музейної інституції для 

розвитку громади 

міста. 

4   

48. 

Савенко Н. В., 

 

Візантійські традиції в 

архітектурі і живопису 

Київської доби. 
2   

49. 

Мараховська Н. В 

 

Моделювання 

культуровідповідного 

освітнього середовища 

на акмеологічних 

засадах. 

4 
  

50. 

Челпан І. М., 

 

Культурна спадщина І. 

Мазепи. 2 
  

51. 

Алексєєва Г. О. 

 

Жіночі образи в 

слов’янській міфології. 2 
  

52. 

Архипова Г. Л. 

 

Український театр у 

вітчизняній мистецькій 

парадигмі на зламі 

ХІХ–ХХ століть. 

3   

53. 

Бугас О. О. 

 

Внесок Миколи 

Лисенка в розвиток 

музичної культури 

України. 

3 
  

54. Деліман В. В 

Організаційно-

педагогічні засади 

діяльності острозького 

колегіуму у контексті 

розвитку української 

культури на зламі XVI–

XVIІ століть. 

4   

55. Романюк К. В 

Гайдамацький рух в 

українському 

фольклорі 
3   



56. Мітіна Ю. О. 

Офорти Т. Г. Шевченка 

в образотворчому 

мистецтві України. 
3   

57. 
Попова А. Д 

Феномен барокової 

культури. 3 
  

58. Павлюк Т. В. 

Центри надання 

культурних послуг як 

інструмент 

забезпечення громадян 

базовими культурними 

благами в Україні. 

3   

59. 
Назарко Т. О. Мистецькі екскурсії. 

2 
  

60. 
Філатова К. О. 

Організація культурно-

гастрономічних заходів 

як репрезентація 

традиційної світової 

культури. 

3 
  

61. Хібуха О. 

Дизайн агітаціонних 

плакатів із пожарної 

безпеки. 
2   

62. Лютікова К. Ю. 

Толерантність як 

мистецтво життя 

разом. 
2   

 

15. Науково-експертна робота науково-педагогічних працівників: 

 

Участь науково-педагогічних працівників підрозділу у робочих комісіях, експертних групах, науково-технічних радах, органів 

державної влади та інших установ 

 

№ 
Прізвище, ім’я, 

по батькові 

Науковий ступінь, вчене 

звання 
Назва комісії, групи, НТР, характер участі 

1 2 3 4 

1 

Сабадаш Ю.С. 
Доктор культурології, 

професор 

Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. 

 
Комісія МОН України з Атестації закладів вищої освіти в частині 

провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності. 

2 Демідко О.О. доцент Комісія з перейменування вулиць, секретар. 

3 Нікольченко Ю.М. доцент 

Кадрова комісія Донецького академічного обласного драматичного 
театру. 

Кадрова комісія Департаменту культурно-громадського розвитку 
Маріупольської міської ради. 

 

 

16. Виконання умов контракту (розділ «обов’язки науково-педагогічного працівника», п. 3.2., п. 3.3.) з науково-педагогічними 

працівниками МДУ:  

 

№ П.І.Б. Заплановані заходи у 2022 році 
Термін 

виконання 
Позначки про виконання 

1 2 3 4 5 

 Сабадаш Ю.С. 

1. Участь у науково-практичних 

конференціях. 
2. Керівництво науково-дослідними 

роботами студентів 
3. Участь у проведенні  Міжнародної наук.-

практ. конференції «Феномен культури 
постглобалізму» 

4. Оновлення РП; 
5. Публікація статей; 

6. Рецензування наукових праць. 

Впродовж 
року 

Виконано 

 Демідко О. О. 

1. Участь у науково-практичних 
конференціях; 

2. Керівництво СНТ «Культурологічні 
студії» 

3. Публікація статей; 
4. Оновлення РП; 
5. Керівництво науково-дослідними 

роботами студентів. 

Впродовж 
року 

Виконано 



 Нікольченко Ю.М. 

1. Статті у фаховому зарубіжному 
науковому виданні  

2. Участь у науково-практичних 

конференціях; 
3. Керівництво науково-дослідними 

роботами студентів. 
4. Публікація статей; 
5. Курс лекцій  «Музеєзнавство» 

Впродовж 
року 

Виконано 

 Манякіна О.С. 

1. Участь у проведенні  Міжнародної наук.-
практ. конференції  

2. Оновлення РП; 
3. Керівництво науково-дослідними 

роботами студентів; 
4. Публікація статей 

Впродовж 
року 

Виконано 

 Янковський С.В. 

1. Оновлення РП; 
2. Публікація статей 
3. Участь у науково- практичних 
конференціяї; 

4. Керівництво науково-дослідними роботами 
студентів; 
5. Підготовка Міжнародної наук.-практ. 
конференції «Феномен культури 
постглобалізму» 

Впродовж 
року 

Виконано 

 

17. Наукові зв’язки підрозділу з іншими установами 

Наукові зв’язки підрозділу 

№ 
Повна назва установи, місце 

розташування 
Предмет та характер співробітництва Підсумки співробітництва за звітний період 

1 2 3 4 

Вітчизняні 

1. 
Центральна міська бібліотека 

ім. В.Г.Короленка 
м. Маріуполь 

проведення навчальної (комп’ютерно-

технологічної) практики, проведення спільних 
комунікативних заходів (бібліоквести, круглі 

столи тощо) 

Навчальна практика студентів ОС «Бакалавр» 
спеціальності «Культурологія», впровадження 

результатів дослідження за комплексною темою 

2. 
Маріупольський краєзнавчий 

музей 
м. Маріуполь 

проведення навчальної (музейної) практики, 
відвідування музею в межах курсів 
Музеєзнавство, Екскурсознавство, 

Культурологія 

навчальна практика студентів ОС «Бакалавр» 
спеціальностей «Культурологія», підготовка і 

проведення круглих столів, конференцій 

3. 
Музей історії комбінату ім. 

Ілліча 
м. Маріуполь 

проведення навчальної (музейної) практики, 
відвідування музею в межах курсів 
Музеєзнавство, Екскурсознавство, 

Культурологія 

навчальна практика студентів ОС «Бакалавр» 
спеціальностей «Культурологія»  та 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», 
підготовка і проведення круглих столів, 

конференцій 

4. 
ДВНЗ Приазовський 
державний технічний 

університет 

наукова та методична співпраця з викладачами, 
підписання договору 

наукові консультації з актуальних проблем, 
участь в комунікативних заходах 

5. 
Київський національний 
університет культури і 

мистецтв 

наукова та методична співпраця з викладачами, 
підписання договору 

наукові консультації з актуальних проблем, 
участь в комунікативних заходах 

6. 
Рівненський державний 

гуманітарний університет 
наукова та методична співпраця з викладачами 

наукові консультації з актуальних проблем, 
участь в комунікативних заходах 

7. 
Харківська державна академія 

культури 

наукова та методична співпраця з викладачами, 
підписання договору 

наукові консультації з актуальних проблем, 
участь в комунікативних заходах 

8. 
ГО «Фонд збереження 

культурної спадщини м. 
Маріуполя» 

наукові консультації з питань збереження та 

експертної оцінки культурної спадщини м. 
Маріуполя 

Спільне проведення конференції «Феномен 
бібліотек в сучасному світі» та «Феномен культури 

постглобалізму» 

9. 
Комунальна установа 

«Міський палац культури 
“Український дім”» 

науково-методична співпраця Спільне проведення творчих, культурологічних, 
наукових заходів 

10. 
Департамент культурно-
громадського розвитку 

Маріупольської міської ради 

Проведення спільних науково-методичних 
досліджень щодо підвищення якості підготовки 

кадрів, спільні проекти, спільна участь у 
проведенні науково-практичних конференцій 

участь в комунікативних заходах 

11. 

Східноукраїнський 

національний університет 
ім.В.Даля 

Співробітництво у науково-дослідній, навчально-

методичній, організаційній та іншій діяльності, 
підписання договору 

Координація науково-практичних досліджень та 
заходів у галузі культурології, залучення 

кваліфікованого професійно-педагогічного 
персоналу, 

спільне проведення конференції «Феномен 
бібліотек в сучасному світі» та «Феномен культури 

пост глобалізму» та ін.. 
 



12. 

Комунальна установа 
«Міський центр сучасного 

мистецтва і культури 

ім.Куїнджи» 

Надання консультаційної та методичної допомоги 
у організації та проведенні спільних тематичних 

заходів 
участь в комунікативних заходах 

Зарубіжні 

13. 
Білоруський державний 
університет культури та 

мистецтв 

наукова та методична співпраця з викладачами, 

підписання договору 

Онлайн-лекції 

Спільне проведення конференції «Феномен 

біблотек в сучасному світі» та «Феномен 
культури постглобалізму» 

14. 
Університет Західної 
Македонії (Греція) 

науково-методична співпраця 

Онлайн-лекції 

Спільне проведення конференції «Феномен 
біблотек в сучасному світі» та «Феномен культури 

постглобалізму» 

 

18.Інформація щодо заходів, здійснених спільно з облдержадміністрацією та Маріупольською міською радою, спрямованих на 

підвищення рівня ефективності роботи  викладачів кафедри для вирішення регіональних потреб. 
 

Протягом 2021 року кафедра активно співпрацює з Центральною міською бібліотекою ім. В.Г. Короленка та Донецькою 
обласною бібліотекою для дітей щодо організації та проведення різних міських комунікативних культурно-просвітницьких заходів. Також 
з архівним відділом Маріупольської міської ради.  

Кафедра активно співпрацює з Департаментом культурно-громадського розвитку Маріупольської міської ради який виступив 
співорганізатором міжнародної науково-практичної конференції «Феномен культури  постглобалізму», а також проф. Сабадаш Ю.С. є  
членом робочої групи «Культура» з розробки Стратегії розвитку Маріуполь 2030 

Викладачі кафедри проф. Сабадаш Ю.С. та доц. Янковський С.В. є членами робочої групи та активно приймали участь у 
засіданнях відділу стратегічного планування та макроекономічних прогнозів управління зведеного аналізу та стратегічного розвитку 

департаменту економіки Донецької обласної держадміністрації щодо з підготовки пропозицій до проектів Стратегії розвитку Донецької 
області на період до 2027 року та плану заходів з її реалізації за стратегічним напрямом «Людський розвиток».  

З метою впровадження креативних практик у викладанні культурологічного циклу, а також розвитку творчих здібностей та 
соціальних компетенцій  студентів спеціальності «Культурологія» кафедра співпрацює з недержавними організаціями м. Маріуполь 
(«Фонд збереження культурної спадщини м. Маріуполь», «Колегіум Анни Ярославни-Схід», «Простір мрій», «Театроманія» та інші.). 
 
19. Матеріально-технічна база досліджень (дані про потреби в унікальних наукових приладах та обладнанні іноземного виробництва 
вартістю понад 100 тис. грн. за формою): 

  

№ 
п/п 

Назва приладу (українською мовою та мовою 

оригіналу) і його марка, фірма- виробник, 

країна походження 

Обгрунтування потреби закупівлі приладу 

(обладнання) в розрізі  наукової тематики, 

що виконується ВНЗ/науковою установою 

Вартість, 
дол. США або євро 

1 2 3 4 

 
- - 

 
 

20. Своєрідні особливості науково-дослідної роботи підрозділу: 
Активні трансформації в вищій школі передбачають необхідність постійного моніторингу інформаційного потоку 

«Культурологія» як в українських, так і зарубіжних виданнях та встановлення ділових контактів з кафедрами-партнерами та науковими 
установами, розширенню яких і були присвячені зусилля кафедри у 2021 році. Так за підсумками року кафедрою підписано низку угод про 
співпрацю.  

На кафедрі здійснюється науково-дослідна робота за двома комплексними науковими темами, а також заплановано дві науково-
практичні конференції: міжнародна «Феномен культури постглобалізму» та всеукраїнська «Феномен бібліотек у сучасному світі», з них 
проведено одну «Феномен бібліотек у сучасному світі». Щорічно кафедрою публікується два номери наукового видання «Вісник 
Маріупольського державного університету. Серія : Філософія, культурологія, соціологія». Задля популяризації теоретичних знань  з теорії 
та історії культури при кафедрі було відкрито Студію культуротвочного перфоменсу. 

Суттєвий вплив на результати наукової діяльності кафедри мало розділення кафедри культурології та інформаційної діяльності 
на кафедру культурології та кафедру інформаційної діяльності. 

 

 

21.Основні труднощі та недоліки в організації досліджень та впровадження, пропозиції щодо їх усунення. 

Необхідність планування роботи  
Підготовка публікацій у наукометричних виданнях, включених до н.б. Scopus та Web of Science Core Collection, іде доволі 

повільно, оскільки потребує певних зусиль та формування нових компетенцій.  
Участь викладачів у зарубіжних стажуваннях дозволило б отримати цінний досвід у даному напрямку. 
Є необхідність у ліцензуванні третього рівня спеціальності «Культурологія», що дозволили б здійснювати підготовку студентів 

за всіма освітніми ступенями. 

 
 
 

Завідувачка кафедри культурології          Юлія САБАДАШ 


