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Доповіді: 
 

Чміль Г.П. – д-р філос. н., проф., академік НАМ України, директор 

Ін-ту культурології НАМ України – Сучасні вимоги до підготовки 

кадрів в аудіовізуальному секторі 

Піщанська В.М. – д-р культурології, проф. каф. філософії КЗВО 

«Дніпровська академія неперервної освіти» ДОР – Медіаосвіта та 

медіаграмотність України: виклики 

Жукова Н.А. – д-р культурології, доц., заступник директора з наукової 

роботи Ін-ту культурології НАМ України – Особливості викладання 

культурологічних дисциплін у технічному ЗВО (досвід НТУ України 

«Київський політехнічний університет ім. І.Сікорського») 

Петрівський Я.Б. – д-р тех. н., проф., проректор із навчальної і 

виховної роботи РДГУ – Тенденції розвитку сучасної вищої школи: 

на прикладі ЗВО регіону 

Волков С.М. – д-р культурології, проф. Київської муніципальної 

академії музики ім. Р.Глієра – Спеціальна музична освіта в контексті 

суспільних трансформацій українського соціуму 

Бліхар В.С. – д-р і. н., проф., зав. каф. філософії та політології 

Львівського держ. ун-ту внутрішніх справ (ЛДУВС) – Вплив 

християнського морального вчення на формування правової 

культури в українському соціокультурному середовищі 

Стоколос Н.Г. – д-р і. н., проф. каф. культурології та філософії НА 

«Острозька академія» – Освітня праця ордену піарів на Волині крізь 

призму здобутків вихованців його колегіумів (ХVІІІ – перша 

третина ХІХ ст.) 
Скляренко Н.В. – к. миств., доц. каф. дизайну Луцького нац. тех. ун-

ту – Альтернативний навчальний простір ХХ–ХХІ ст.:  системний 

підхід  

Гуменчук А.В. – к. культурології, проф., проректор КНУКіМ – 

Національний університету культури і мистецтв в нових 

соціально-економічних і культурних реаліях 



Яцула Т.В. – д-р п. н., проф. каф. педагогіки, психології й освітнього 

менеджменту Херсонського держ. ун-ту – Підготовка майбутніх 

учителів до дозвіллєвої діяльності зі школярами 

Мойсеєнко В.О. – проф. каф. шоу-бізнесу КНУКіМ, народний 

артист України – Шоу-програми як засіб поглиблення художньої 

культури молоді 

Дорофєєва В.Ю. – к. миств., доц. КНУКіМ – Застосування 

фольклорно-етнографічних матеріалів на заняттях з 

етносольфеджіо у професійної підготовки студентів-фольклористів 

Бойко Л.П. – к. п. н., проф., зав відділом аспірантури і докторантури 

КНУКіМ – Зміни в системі атестації науково-педагогічних кадрів в 

Україні: проблемний ряд 

Грінберг Л.Ф. – к. і. н., доц. КНУКіМ – Бібліотечна освіта у 

контексті діджиталізації 

Сорочинська Т.А. – к. п. н., доц. каф. філософії РДГУ – Освіта як 

складова сучасної культури 

Левчук А.М. – к. миств., доц. каф. фешн-бізнесу КНУКіМ – 

«Історія мистецтв» як складова формування художнього смаку 

дизайнерів у процесі професійної підготовки 

Матвєєва Г.Д. – к. п. н., директор Миколаївської спеціалізованої 

школи «Академія дитячої творчості» – Інноваційні аспекти 

функціонування авторського освітнього закладу художньо-

естетичного профілю  

Брєднєва О.В. – к. п. н., заст. директора Миколаївської 

спеціалізованої школи «Академія дитячої творчості» – Менеджмент 

освітнього процесу в школах мистецького напряму 
Литвиненко Н.В. – заст. директора Миколаївської спеціалізованої 

школи «Академія дитячої творчості» – Створення умов для інтеграції 

мистецьких дисциплін у процесі вивчення природничих наук 

Вербицька С.М. – заст. директора Миколаївської спеціалізованої 

школи «Академія дитячої творчості» – Соціокультурна складова в 

інтеграційному освітньому процесі НУШ 

Кобрин Н.В. – к. і. н., викл.-методист Львівської ССМШІ ім. 

С.Крушельницької – Принципи й методи вивчення творчого портрета 

композитора на уроках «Українського музичного мистецтва»  

Дзюбишина Н.Б. – к. п. н., доц., декан художньо-педагогічного ф-

ту РДГУ – Факультет як центр формування духовної культури та 

організаційно-педагогічних навичок молоді 

Казначєєва Л.М. – к. і. н., доц. каф. культурології і музеєзнавства 

РДГУ – Формування професійно-особистісної культури студентів в 

процесі гуманітарної підготовки 



Стемковська Я.Є. – к. п. н., заст. директора Миколаївської 

спеціалізованої школи «Академія дитячої творчості» – Формування 

конкурентоспроможної особистості в умовах освітнього закладу 

художньо-естетичного  спрямування 

Пістунова Т.В. – доц. КНУКіМ – «Workshop» як елемент 

професійно-практичної підготовки музикантів-інструменталістів 
Андрушко Л.М. – к. миств., доц. каф. філософії та політології 

ЛДУВС – Особистісна зрілість як детермінанта професійного 

становлення майбутніх юристів 

Мельничук О.М. – к. миств., доц. каф. театральної режисури РДГУ 

– Особливості організації творчого процесу в роботі над виставою 

Чернета Т.О. – к. миств., доц. каф. академічного та естрадного 

вокалу Ін-ту мистецтв Київського ун-ту ім. Б.Грінченка – Впровадження 

дистанційного навчання у спеціалізованих мистецьких вищих 

навчальних закладах 

Іваник Н.М. – доц. кафедри хорового диригування Ін-ту мистецтв 

РДГУ – Особливості респонсорного співу в культовій обрядовості 

Української Православної Церкви 

Марач О.М. – к. миств., ст. викл. каф. історії, теорії мистецтв та 

виконавства СНУ ім. Лесі Українки, – Симфонізм як приклад мислення 

у композиторській діяльності Б. Лятошинського 

Зарицька А.А. – к. п. н., голова циклової комісії з постановки 

голосу Луцького пед. коледжу – Концептуальні основи становлення 

української естрадної школи 
Зарицький  А.О – заслужений артист України, доц. каф. історії, 

теорії мистецтв та виконавства СНУ ім. Лесі Українки – Формування 

інтонаційно-слухових навичок студентів у процесі роботи з 

естрадним ансамблем 

Самохвалова А.І. – к. т. н., доц. каф. безпеки життєдіяльності та 

інженерної екології Харківського нац. ун-ту будівництва та 

архітектури; Онищенко Н.Г. – асистент каф. безпеки життєдіяльності 

та інженерної екології ХНУБА – Актуальність екологічної освіти у 

вищих навчальних закладах 

Гандзюк О.М. – к. філол. н., доц. каф. української мови СНУ ім. Лесі 

Українки – Специфіка вивчення інфінітива в закладах вищої освіти 

Никитюк  Н.С. – ст. викл. каф. музично-практичної підготовки 

СНУ ім. Лесі Українки – Вивчення творів українських композиторок: 

до проблеми оновлення репертуару 

Маліцький Д. – здобувач в/о ІІ (магістерського) ступеня, спец. 025 

«Музичне мистецтво» СНУ ім. Лесі Українки – Особливості 

становлення української вокальної тенорової школи 


