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РЕГЛАМЕНТ 

14 листопада, четвер 

Приїзд та розміщення учасників міжнародної конференції  

8.00-10.30 – реєстрація учасників конференції  

 (хол навчального корпусу № 1, вул. С. Бандери, 12) 

9.00 – засідання оргкомітету  

 (кафедра культурології і музеєзнавства,  каб. № 46, корп. 1) 

11.00-12.00 – відкриття конференції, пленарне засідання  

 (актова зала РДГУ, корп. № 1, вул. С. Бандери, 12) 

12.00-13.00 – обідня перерва (кава-брейк, ауд.  № 7, корп. № І) 

13.00-19.00 – робота секцій 

Секція № 1  – (вул. С. Бандери, 12, ауд. № 39) 

Секція № 2  – (вул. С. Бандери, 12, ауд. № 15, зала засідань ученої 

ради РДГУ) 

Секція № 3 – (галерея європейського живопису «Євро-Арт», пр. 

Миру, 4) 

Секція № 4 – КЗ «Рівненський обласний краєзнавчий музей» 

Рівненської облради (вул. М. Драгоманова, 19, зала Волинської ікони) 

Секція № 5 – Рівненський палац дітей та молоді () 

Cекція № 6 – (ауд. № 58, корп. № 1, вул. С. Бандери, 12) 

15 листопада, п’ятниця 

10.00-12.00 – робота секцій 

13.00-14.00 – підсумкове засідання (ауд. № 39, РДГУ, корп. № 1,  

15.30 – екскурсія містом 

 Від’їзд учасників 



ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

(корпус № І, вул. С. Бандери, 12, актова зала, 11.00) 
 

Постоловський Руслан Михайлович – ректор РДГУ, професор, 

кандидат історичних наук, заслужений діяч науки і техніки України – 

Наукова діяльність як фактор становлення молодої держави 
 

Богатирчук-Кривко Світлана Кирилівна – заступник голови 

Рівненської облдержадміністрації – Вища освіти Рівненщини в 

програмах діяльності державних органів влади 
 

Дейнега Олександр Вікторович – проректор з наукової роботи, 

доктор економічних наук, професор – Наукова творчість у Рівненському 

державному гуманітарному університеті як провідний напрям 

становлення сучасного фахівця 
 

Виткалов Володимир Григорович – завідувач кафедри 

культурології і музеєзнавства, кандидат педагогічних наук, професор – 

Потенціал кафедри культурології і музеєзнавства в системі організації 

наукової діяльності у сфері культури 
 

Таргонський Григорій Миколайович – начальник управління 

освіти і науки Рівненської облдержадміністрації – Управління освіти і 

науки як координатор наукового пошуку в регіоні: нові стратегії 
 

Мельник Ярослав Миколайович – начальник управління культури і 

туризму Рівненської облдержадміністрації – Рівненщина в умовах 

реформування органів місцевого самоврядування: організаційно-

культурний аспект 
 

Ліпський Віталій Володимирович – начальник управління молоді та 

спорту Рівненської облдержадміністрації – Сучасна молодь: за 

матеріалами досліджень управління молоді та спорту Рівненської ОДА 
 

Максименко Тарас Анатолійович – начальник управління культури 

і туризму Рівненського міськвиконкому – Нові культурні проекти міста  
 

Андрєєв Олександр Анатолійович – директор обласного КПНЗ 

«Рівненська МАН» учнівської молоді Рівненської облради – Розбудова 

напрямів ТЕМ-освіти в Рівненській Малій Академії наук 



СЕКЦІЯ 1. ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНІЙ 

УКРАЇНІ І ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО 

РОЗВИТКУ 
 

(корп. №  І, вул. С.Бандери, 12, ауд. №.39, 11.00) 
 

Керівник секції: к. п. н., проф., завідувач кафедри культурології і 

музеєзнавства Виткалов Володимир Григорович 

Секретар секції: ст. викл. Глущук Оксана Георгіївна 
 

Доповіді: 
 

Отрешко Н.Б. – д-р соціол. н., доц., провідний наук. співр. Ін-ту 

культурології НАМ України – Транскультурність як засіб 

формування нових засад сучасної культури 

Берегова О.М. – д-р миств., проф., провідний наук. співр. Ін-ту 

культурології НАМ України – Міжкультурні контакти України і 

європейських країн у сучасному глобалізованому просторі 
Бінцян Лю – д-р миств., проф., проректор Тайшаньского 

університету (КНР) – Культурний контекст оперних звершень Китаю 

Андросова Д.В. – д-р миств., проф. ОНМА ім. А.В.Нежданової – 

Сучасне фортепіанне виконавство в контексті традицій 

європейської піаністичної культури 

Хоролець Л.І. – проф., зав. каф. режисури та акторської майстерності 

НАКККіМ, народна артистка України – Нові форми реалізації 

культурно-мистецької спадщини України у світовому культурному 

контексті: на прикладах класичної та сучасної драматургії 

Пелех Ю.В. – д-р п. н., проф., проректор із науково-педагогічної і 

навчально-методичної роботи РДГУ – Міжнародні контакти 

українських ЗВО як тенденція змін культурної ситуації у світі 

Ясінський М.М. – к. і. н., доц. МЕГУ ім. С.Дем’янчука (м. Рівне) – 

Історія як вид національного мистецтва 

Муравська О.В. – д-р миств., проф. каф. теоретичної та прикладної 

культурології ОНМА ім. А.В.Нежданової – Східно-християнська 

парадигма європейської культури і музика XVII-XX століть 

Зайцев М.О. – д-р філос. н., проф. каф. культурології і філософії НА 

«Острозька академія» – Євроінтеграція як процес взаємодії культур 

Чупрій Л.В. – проф. Нац. авіаційного ун-ту (Київ) – Національна 

ідея як чинник консолідації суспільства  

Немеш О.М. – д-р психол. н., проф., проректор РДГУ – 

Психологічні детермінанти розвитку соціальної сфери в дзеркалі 

євроінтеграційних процесів 



Романенко О.В. – к. п. н., м. н. с. Інституту всесвітньої історії НАН 

України – Демократична трансформація як цінність у 

посткомуністичних країнах 

Бондаренко Л.М. – радник при дирекції ІК НАМ України – 

Інтеграція української освіти у сучасний європейський освітній простір 

Бабкін  В.О. – асп. КНУКіМ – Мультикультуралізм як політика 

і ідеологічна парадигма 
Олійник О.Л. – к. миств., проф., ректор Одеської НМА ім. 

А.В.Нежданової – Народно-інструментальна практика: до питання 

функціонування у глобалізаційному європейському просторі 
Гоцалюк А.А. – д-р філос. н., проф. КНУКіМ – Етнонаціональний 

чинник як фактор позиціонування особистості у європейському 

культурному середовищі  

Іванніков Т.П. – д-р миств., доц. каф. народних інструментів НМАУ 

ім. П.І.Чайковського – Парагвайська гітарна музика ХХ століття 

Соколова О.В. – к. п. н., ст. викл. ОНМА ім. А.В.Нежданової – 

Англійська культурна ідея ХХ століття і Україна 

Бортновский В.В. – проф. кафедры духовой музыки Белорусского 

гос. ун-та культуры и искусств (Минск) – Межкультурные контакты 

Украины и Беларуси: фестивальный аспект 

Фурдичко А.О. – д-р миств., проф. КНУКіМ – Міжнародні 

мистецькі презентації Україні як форма популяризації національного 

культурного продукту 

Лоліна Н.А. – к. миств., доц., зав. каф. дизайну Ун-ту «КРОК» – 

Європейська традиція відкритих вуличних кафе в історичному та 

сучасному просторі міст України 

Павлюк Т.С. –  к. миств., доц. КНУКіМ – Специфіка виконання 

спортивного бального танцю в Західній Європі кінця ХХ – поч. ХХІ ст. 

Ясинська О.Г. – проф. каф. фешн-бізнесу КНУКіМ – Культурний 

вплив європейської моди на формування смаків українських 

споживачів фешн-продукту 

Ященко І.В. – викл. КНУКіМ – Культурний вплив стилістики 

Японії на сучасні тенденції моди і перспективи розвитку в дизайні 

Салдан С.О. – к. миств., доц. каф. музикознавства та хорового 

мистецтва ЛНУ ім. І.Я.Франка – А.Шенберг-В.Кандінський: антропо-

софський контекст та лінії перетину творчих пошуків 

Стрілецька О.І. – асп. ЛНМА ім. М.В.Лисенка – К. Шимановський 

і Г. Бацевич: паралелі та контраверсії стильової еволюції 
Сіромська Г.М. – к. і. н., доц. каф. філософії та політології ЛДУВС 

(Львів) – Європейський досвід правового регулювання туризму в УРСР 



Рева Л.Г. – чл.-кор. Академії вищої освіти України, к. філол. н. – 

Формула європейськості в Україні: літературна біографіка 

Конвалюк У.В. – асистент каф. виконавського мистецтва ДВНЗ 

«Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника» – Теоретичні засади 

персонології вокального мистецтва естради 

Каплун Т.М. –  к. миств, доц. каф. теоретичної та прикладної 

культурології ОНМА ім. А.В.Неждановоі – Типологія жіночих 

архетипів у східнослов`янській музичній культурі 

Філатова Т.В. – к. миств., проф. каф. теорії музики  НМАУ ім. 

П.І.Чайковського – Творчість Агустіна Барріоса Мангоре у контексті 

латиноамериканської культури 

Куцир Т.В. – к. миств., Ін-т народознавства НАН України, відділ 

народного мистецтва – Вишитий декор західноукраїнських і 

литовських тканих рушників: порівняльний аспект 

Лі Ян Лун (Китай) – пошукувач каф. історії музики ЛНМА ім. 

М.В.Лисенка – Європейські впливи у скрипковій творчості китайського 

композитора Ма Сіцонга 

Ванг Юй (Китай) – пошукувач каф. історії музики ЛНМА ім. 

М.В.Лисенка – Українські прочитання теми Турандот у ракурсі 

імаголологічної проекції 

Назаренко К.М. – асп. ЛНМА ім. М.В.Лисенка – Соната для 

скрипки і фортепіано Ф.Якименка в контексті присвятних 

композицій видатного бельгійського скрипаля Є.Ізаї 

Левицький О.Г. – ст. викл. каф. оперно-симфонічного та хорового 

диригування ЛНМА ім. М.В.Лисенка – Міжкультурна та 

міжнаціональна комунікація в процесі становлення оперно-

симфонічного диригування в Галичині ХІХ ст. 

Назар Л.Б. – здобувач в/о ІІ (магістерського) ступеня теоретико-

композиторського ф-ту ЛНМА ім. М.В.Лисенка – Діяльність 

українських далькрозисток у світовому контексті 

Кукуруза Н.В. – к. миств., доц. каф. сценічного мистецтва і хореографії 

ДВНЗ «Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника» – Франкіана у 

мистецтві художнього слова української діаспори ХХ–ХХІ ст. 
Яловенко О.В. – викл. Івано-Франківського муз. училища ім. 

Д.Січинського – Поезія іноземних поетів у камерно-вокальній 

творчості композиторів української діаспори 

Кудлай В.О. – к. н. із соц. комун., доц. каф. культурології та 

інформаційної діяльності Маріупольського держ. ун-ту (МДУ) – 

Інформаційна безпека держави в умовах гібридної війни 

Алексіюк Р.І. – заступник директора РЕТК НУВГП (м. Рівне), 

викл. циклової комісії «Дизайн» – Одяг як соціально-культурний 



маркер у суспільстві Європи в епоху Великих географічних 

відкриттів 
Шиленко Л.А. – пошукувач КНУКіМ – Співтворчість провідних 

світових дизайнерів і музичних театрів у контексті реалізації вистави 

Майборода Р.М. – викл. каф. іноземних мов Миколаївського нац. 

ун-ту ім. В.О.Сухомлинського – Академічна мобільність викладачів як 

засіб поліпшення їх професійної компетенції у рамках програми 

ERASMUS 

Андрощук Н.Г. – ст. інспектор юридичного відділу РДГУ – 

Проблема толерантності: ідентичність особистості і гендерний 

нейтралітет у пост бінарному майбутньому 
Юзюк З.І. – к. миств., ст. викл. ЛНМА ім. М.В.Лисенка – 

Педагогічне та арт-терапевтичне значення творів фортепіанного 

збірника «Ще не вмерла Україна» Д.Січинського – С.Людкевича в 

контексті євроінтеграційних процесів 

Тадля О.М. – ст. викл. каф. шоу-бізнесу КНУКіМ – Культурно-

дозвіллєва сфера як складова суспільної та економічної діяльності 

сучасного світу 

Латій О.І. –  асистент каф. дизайну Ун-ту «КРОК» – Re-design як 

загальна світова тенденція при проектуванні громадських об’єктів 

Нікольченко Ю.М. – доц. каф. культурології та інформаційної 

діяльності МДУ – Ментальність запорозького козацтва в 

українській і західній інтерпретаціях 

Рудніцька О.О. – пошукувач кафедри культурології та 

інформаційних комунікацій НАКККіМ – Закарпатські ловарі та їх 

роль у розвитку української культури ХХІ століття 

Осмачко Ю.О. – асп. Ін-ту музичного мистецтва Дрогобицького 

держ. пед. ун-ту ім. І.Я.Франка – Мистецька діяльність представників 

львівської фортепіанної школи у США 

Зіненко А.В. –  мистецтвознавець, Фредерік, штат Меріленд 

(США) – Дзеркало ідентичності: сучасні українські художники у 

мистецькому просторі США 

Зіненко Т.М. – к. миств., зав. каф. образотворчого мистецтва Нац. 

ун-ту «Полтавська політехніка ім. Ю.Кондратюка» – Воркшопи, літні 

художні школи як дієві форми міжнародної співпраці 

Лобан Т.Й. – ст. викл. каф. хореографії РДГУ – Трансформація 

африканської культури в США та її вплив на розвиток джаз-

модерн танцю 

Шеменьова Ю.В. – асп. каф. образотворчого мистецтва Ін-ту 

мистецтв Київського ун-ту ім. Б.Грінченка – Стріт-арт Лондона в 

контексті монументального живопису Англії 



Колбасюк С.С. – учитель вищої категорії ЗОШ № 8 м. Рівне – 

Євроінтеграційні процеси в сучасній українській школі 

Шевчук О.Ю. – учитель вищої категорії ЗОШ № 8 м. Рівне – 

Здатність особистості до самореалізації – основа європейських 

перспектив в Україні 

Парфенюк Л.А. – учитель вищої категорії ЗОШ № 8 м. Рівне – 

Міжпредметна інтеграція як засіб формування компетентностей, 

необхідних для самовираження особистості у європейському 

культурному просторі 

Щербатюк О.О. – учитель вищої категорії ЗОШ № 8 м. Рівне – 

Писемна комунікація в сучасному європейському культурному 

просторі 

Семенюк В.В. – учитель вищої категорії ЗОШ № 8 м. Рівне – 

Формування компетентної особистості засобами інтерактивних 

технологій на шляху входження України до Європейського Союзу 

Соботюк Т.А. – учитель вищої категорії ЗОШ № 8 м. Рівне – 

Полікультурна компетентність як передумова інтеграції 

особистості у європейський культурний простір  

Олійник А.В. – асп. ДВНЗ «Прикарпатський нац. ун-т ім. 

В.Стефаника» – Тенденції розвитку музичної освіти сучасної 

Німеччини крізь призму культурної політики 

Петлій С.В. – асп. СНУ ім. Лесі Українки – Фортепіанна музика 

Франції І пол. ХХ ст. 
Гордійчук О.П. – концертмейстер каф. хореографії РДГУ – 

Особливості музичного супроводу побутових танців середніх віків. 

Ритмічна основа та характер виконання 

Ціпан П. – здобувач в/о ІІ (магістерського) ступеня спец. 024 

«Хореографія» РДГУ – Класики сучасної хореографії: формування 

авторської школи в Ізраїлі 

Шингер А.В. – здобувач в/о І (бакалаврського) ступеня спец. 024 

«Хореографія» РДГУ – Соціокультурний аспект викладання танців 

європейської програми 
Ткачук А.О. – здобувач в/о І (бакалаврського) ступеня спец. 024 

«Хореографія» РДГУ – Європейські танцювальні традиції в 

хореографічній системі спортивно-бального танцю 

Харитончик Л.О. – здобувач в/о І (бакалаврського) ступеня спец. 

024 «Хореографія» РДГУ – Вплив культури угорського народу на 

танцювальну практику Закарпаття  

Рева О. – здобувач в/о ІІ (магістерського) ступеня спец. 024 

«Хореографія» РДГУ – Пластичний образ у західноєвропейському 

балетному театрі 



СЕКЦІЯ ІІ. МЕТОДОЛОГІЧНІ І МЕТОДИЧНІ ПРОБЛЕМИ 

СУЧАСНОЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ 
 

(корп. № І, зала засідань ученої ради РДГУ, ауд. № 15) 
 

Керівник секції: доц. Шолудько Наталія Гаврилівна  

Секретар секції: к. п. н., доц. Тюска Валентина Борисівна  
 

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 



Шурдак М.І. – к. миств., ст. викл. каф. історії, теорії мистецтв та 

виконавства СНУ ім. Лесі Українки, Маковецька О. – здобувач в/о ІІ 

(магістерського) ступеня спец. 025 «Музичне мистецтво» СНУ ім. Лесі 

Українки – Хорова та  композиторська діяльність О.Архангельського 

Шевчук С.Й. – викл. музично-теоретичних дисциплін ЛССМШІ 

ім. С.Крушельницької – Сучасні освітні технології як засіб розвитку 

евристичного мислення в курсах музично-історичних дисциплін 
Панасюк С.Л. – к. п. н., доц. каф. історії, теорії мистецтв та 

виконавства СНУ ім. Лесі Українки – Навчально-виховна робота зі 

студентами мистецьких спеціальностей: специфіка, інновації 

 Власюк О.П. – доц. каф. образотворчого та декоративно-прикладного 

мистецтва РДГУ – Синтез дизайну та традицій у професійній 

підготовці майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва 
Дужич-Ніколайчук В.І. – ст. викл. каф. культурології і 

хореографічного мистецтва СНУ ім. Лесі Українки – Проблеми 

застосування сучасних комп’ютерних, відео та аудіо технологій в 

постановочно-репетиційній роботі хореографа 

Шевченко І.Ф. – викл.-методист музично-теоретичних дисциплін 

Львівської ДМШ № 7 – Дидактичні матеріали на уроках музичної 

літератури в ДМШ як важливий чинник розвитку творчої 

активності учнів 

Гордійчук Л.В. – ст. викл. каф. музично-практичної підготовки СНУ 

ім. Лесі Українки  – Формування фахових компетенцій студента-

піаніста як концертмейстера 

Дуда С.Л., Коцюрба Н.Є. – концертмейстери каф. музично-

практичної підготовки СНУ ім. Лесі Українки – Педагогічні  

особливості формування концертмейстера-піаніста 

Дзяман  З.В. – ст. викл. каф. музично-практичної підготовки СНУ ім. 

Лесі Українки - Особливості транскрипції музичних творів для домри 

Романовський В.І. – ст. викл. КНУКіМ – Особливості підготовки 

концертної програми Диксилендів: репертуар та елементи 

театралізації 

Чижевська О.Ю. – викл. вищої категорії, голова циклової комісії з 

музики і хореографії Бродівського пед. коледжу ім. М.Шашкевича – 

Впровадження інноваційних технологій в музично-освітньому 

просторі 

Сінельнікова В.В. – доц. КНУКіМ – Розвиток практичних навичок 

співу в народній манері у студентському фольклорному колективі 

Сінельніков І.Г. – доц. КНУКіМ – Концертна діяльність 

фольклорного колективу: до питання репрезентації музично-

фольклористичного матеріалу в сценічних умовах 



Черуха А.А. – викл. Дубенського коледжу культури і мистецтв 

РДГУ – Специфіка роботи коледжу із сучасною молоддю 

Мельник Л.Ю. – вчитель І категорії Великовербченської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів Сарненської райради Рівненської обл. – Патріотичне 

виховання учнівської молоді та його вплив на соціокультурний 

розвиток особистості 

Зань Л.А. – ст. викл. каф. хореографії РДГУ – Педагогічна 

майстерність. Етапи становлення майбутнього викладача фахових 

дисциплін 

Волошина Л.П. – ст. викл. каф. хореографії РДГУ – «Адажіо» як 

засіб формування виконавських здібностей хореографів 

Гриценюк Р.А. – доц. каф. хореографії РДГУ – Особливості 

танцювальної техніки для партнерок у контексті викладання 

бальної хореографії 

Манелюк Є.В. – викл. каф. хореографії РДГУ – Специфіка 

організації та проведення всеукраїнського конкурсу хореографічного 

мистецтва «Золотий вінець Терпсихори» 
Манелюк Д.І. – викл. каф. хореографії РДГУ – Інноваційні 

підходи в постановці великої хореографічної форми балету 

Самохвалова А. – ст. викл. каф. хореографії РДГУ – Український 

народний танець як засіб виховання професійного виконавця 

Гордєєв В.А. – ст. викл. каф. хореографії РДГУ – Історико-

географічні та етнографічні фактори формування традиційної 

хореографічної культури Полісся 

Захарчук Н.В. – ст. викл. каф. культурології та хореографічного 

мистецтва СНУ ім. Лесі Українки – Розвиток рухової активності 

студентів-хореографів закладів вищої освіти  
Кошель І. – здобувач в/о ІІ (магістерського) ступеня спец. 024 

«Хореографія» РДГУ – Роль балетмейстера танцювального колективу 

в освітньому процесі 

Левик А. – здобувач в/о ІІ (магістерського) ступеня спец. 024 

«Хореографія» РДГУ – Роль хореографії в системі естетичного 

виховання 

Мудрик С. – здобувач в/о ІІ (магістерського) степеня спец. 024  

«Хореографія» РДГУ – Ритуальний танець кола в мистецтві 

ранньохристиянської культури 

Смужаниця С. – здобувач в/о ІІ (магістерського) ступеня спец. 024 

«Хореографія» РДГУ – Освітнє середовище і мистецтво танцю – 

платформа формування менеджера танцювального колективу 

Бушева Т.Н. – преподаватель МБУ ДО «Детская школа искусств» 

Орловского р-на Орловской обл., магистрант ФГБОУ ВО «Орловский 



гос. ун-т» (РФ) – Педагогические возможности социально-проектной 

деятельности в патриотическом воспитании детей 

Майборода Т.О. – заст. директора Миколаївської спеціалізованої 

школи «Академія дитячої творчості» – Використання «хмарних» 

технологій на основі Google – платформи для організації освітнього 

процесу у закладах мистецької освіти 

Летунова Л.І. – заст. директора з виховної роботи Миколаївської 

спеціалізованої школи «Академія дитячої творчості» – Культурна та 

природна спадщина як важливий фактор патріотичного виховання 

молоді в Україні 

Мельничук О.В. – заст. директора з навчально-виховної роботи ЗОШ 

№ 8 м. Рівне – Виховний потенціал освітнього середовища НУШ 

Ліснічук Н.В. – заст. директора з навчально-виховної роботи 

Білокриницької ЗОШ І-ІІІ ступенів – Формування ціннісних 

орієнтацій учня шляхом реалізації наскрізних змістовних ліній на 

уроках математики 

Раджабова Т.М. – учитель вищої категорії ЗОШ № 8 м. Рівне – 

Нові форми реалізації культурної практики в умовах НУШ 

Москалюк О.Д. – ст. учитель ЗОШ № 8 м. Рівне – Використання 

сучасних інформаційних технологій для формування інформаційної 

культури школяра 

Петрина М.Л. – учитель Білокриницької ЗОШ І-ІІІ ступенів – 

Інформаційні технології та їх роль у процесі навчання і виховання 

здобувачів освіти 

Зуєва Р.Т. – учитель математики Рівненського НВК «Колегіум» – 

Формування мислительної сфери учня в умовах реалізації 

компетентнісного підходу на уроках математики 

Велесик Н.В. – учитель Білокриницької ЗОШ І-ІІІ ступенів – 

Розвиток пізнавального інтересу, логічного та творчого мислення 

на уроках математики  

Мосейчук В.А. – учитель вищої категорії ЗОШ № 8 м. Рівне – 

Організація освітнього простору з ігровими елементами в умовах 

НУШ 

Шевчук І.З. – учитель І категорії ЗОШ № 8 м. Рівне – Культура 

української мови школяра  

Прокопчук В.І. – к. п. н., доц. каф. гри на музичних інструментах Ін-

ту мистецтв РДГУ – Проблеми і перспективи поліетнічного виховання 

молоді на Волині 

Тюска В.Б. – к. п. н., доц. каф. культурології і музеєзнавства РДГУ – 

Музейна справа у сучасних реаліях України: досвід та перспективи  



Опришко А.О. – вчитель образотворчого мистецтва Рівненського НВК 

«Колегіум» – Формування і розвиток комплексу ключових предметних 

та міжпредметних компетентностей у процесі опанування художніх 

цінностей світової культури на уроках мистецтва 

Ногачевська І. – здобувач в/о ІІ (магістерського) ступеня спец. 014 

«Середня освіта. Музичне мистецтво» РДГУ – Формування фахових 

компетентностей студентів музичних спеціальностей в процесі 

вивчення вокально-хорових дисциплін 

Мищук П. – здобувач в/о ІІ (магістерського) ступеня спец. 014 

«Середня освіта. Музичне мистецтво» РДГУ – Естрадна пісня в системі 

формування вмінь студента-вокаліста   

Мушинський В.В. – здобувач в/о ІІ (магістерського) ступеня спец. 

027 «Музеєзнавство. Пам’яткознавство» РДГУ – КЗ «РОКМ» РОР як 

пам’ятка історико-культурної спадщини  

Гармадій О.С. – здобувач в/о ІІ (магістерського) ступеня спец. 027  

«Музеєзнавство. Пам’яткознавство» РДГУ – Використання музейної 

діяльності у туристичній практиці Львівської області 

Нагорна А.Д. – здобувач в/о ІІ (магістерського) ступеня спец. 027 

«Музеєзнавство. Пам’яткознавство» РДГУ – Музейна театралізація 

як вид сучасної комунікації з відвідувачами: на прикладі КЗ «РОКМ» 

Бенідюк Т. – здобувач в/о ІІ (магістерського) ступеня спец. 

«Режисер драматичного театру» РДГУ – Вплив релігії на психологію 

дитини у п’єсі Е.-Е.Шмітта «Оскар та Рожева Пані» 

Савчук В.А. – здобувач в/о ІІ (магістерського) ступеня спец. 

«Сценічне мистецтво» РДГУ – Дієвий аналіз ролі Меджі Скотт у 

контексті наскрізної дії і надзавдання вистави «Моя дружина – 

брехуха» за п’єсою М.Мейо та М.Еннекен 

Манякіна О.С. – к. і. н., доц. каф. культурології та інформаційної 

діяльності МДУ – Культурно-просвітницька діяльність публічних 

бібліотек України 

Натяма С.В. – зав. відділу зберігання фондів Наукової бібліотеки  

МДУ – Особливості обліку та збереження бібліотечних фондів (на 

прикладі наукової бібліотеки Маріупольського держ. університету) 

Плахтій А.М. – асп. КНУКіМ – Бібліотека як соціальний 

інститут комунікативної політики держави 

Марченко Н.Г. – здобувач в/о ІІ (магістерського) ступеня спец. 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» МДУ – Використання 

можливостей Internet при комплектуванні фондів сучасних 

бібліотек (на прикладі КУ «Централізована бібліотечна система 

для дорослих» м. Маріуполя) 



Білоусова В.Д. – здобувач в/о ІІ (магістерського) ступеня спец. 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» МДУ – Онлайн 

комунікації Маріупольського державного університету з вступниками 

(2016-2018 рр.) 

Коваленко А.В. – здобувач в/о ІІ (магістерського) ступеня спец. 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» МДУ – Організація 

освітніх комунікацій засобами навчального порталу Маріупольського 

державного університету 

Науменко В.Д. – здобувач в/о ІІ (магістерського) ступеня спец. 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» МДУ – Застосування 

комунікативних засобів в інформаційно-бібліографічній діяльності 

ЦБ ім. В.Г.Короленка м. Маріуполя 

Мірошник В.І. – здобувач в/о ІІ (магістерського) ступеня спец. 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» МДУ – Моніторинг 

інформаційного потоку у вітчизняних наукових студіях із проблеми 

документування в українських землях XV–XVI ст. 

Станецька Ю.О. – здобувач в/о ІІ (магістерського) ступеня спец. 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» МДУ – Особливості 

комунікативної діяльності в державних архівних установах України 
Шейбут В.С. – здобувач в/о ІІ (магістерського) ступеня спец. 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» МДУ – Організація 

діяльності кадрового діловодства у закладах вищої освіти України 

Федас Т.В. – здобувач в/о ІІ (магістерського) ступення спец. 

«Документознавство та інформаційна діяльність» РДГУ – Інноваційні 

маркетингові стратегії вітчизняних туристичних операторів    

Мельничук С. – здобувач в/о ІІ (магістерського) ступеня спец. 

«Документознавство та інформаційна діяльність» РДГУ – Веб-сайт як 

важливий елемент співпраці між органами місцевого самоврядування 

та громадськості   
 

 



СЕКЦІЯ 3. КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ 

УКРАЇНИ В СВІТОВОМУ КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ 
 

(галерея європейського живопису «Євро-Арт», проспект Миру, 4,  

13.00 год.) 
 

Керівник секції: к. і. н., доц. Костюк Лариса Кіндратівна 

Секретар секції: к. н. із соц. комунікацій, доц. кафедри Кучина 

Наталія Іванівна 
 

Доповіді: 
 

Гуменюк Т.К. – д-р філос. н., проф., проректор КНУКіМ – 

Культура початку третього тисячоліття «sub specie» нових 

моральних і технологічних  викликів: український контекст 

Скорик А.Я – д-р миств., проф., проректор із наукової роботи 

НМАУ ім. П.І.Чайковського – Мистецтво медіакультури в полі 

культур: проблема меж 

Гончарова О.М. – д-р культурології, проф., проф. каф. 

музеєзнавства та експертизи історико-культурних цінностей КНУКіМ 

– Кінські перегони в контексті видовищної культури Античності 

Бондарчук Я.В. – к. миств., доц. каф. документознавства і 

інформаційної діяльності НУ «Острозька академія» – Зооморфні 

образи бінарної та триярусної структури всесвіту в мистецтві 

кам’яного віку  
Зіньків І.Я. – д-р миств., проф. ЛНМА ім. М.В.Лисенка – До 

питання створення каталогу середньовічних археологічних 

музичних інструментів з території України 

Олійник О.Г. – к. миств., доц. ЛНМА ім. М.В.Лисенка – 

Найдавніші музичні інструменти України в контексті музично-

інструментальної культури давніх цивілізацій 

Шеретюк Р.М. – д-р і. н., проф. каф. образотворчого та 

декоративно-прикладного мистецтва РДГУ – Мистецька спадщина 

римо-католицьких орденів на теренах Волині: постаті і пам’ятки 

Дутчак В.Г. – д-р миств., проф., зав. каф. музичної україністики та 

народно-інструментального мистецтва ДВНЗ «Прикарпатський нац. 

ун-т ім. В.Стефаника» – Синергія творчості З.Штокалка: традиція 

та інновація (до 100-річчя від дня народження) 
Кузнецова І.В. – д-р філософії, доц. с. н. с., учений секретар Ін-ту 

культурології НАМ України – Культурно-мистецька освіта: стратегія 

становлення емоційної компетентності митця 



Чепелюк В.А. – проф. каф. історії, теорії мистецтв та виконавства 

СНУ ім. Лесі Українки, народний артист України – Регіональна 

культурна практика крізь призму пісенної творчості 
Любенко Н.В. – музичний ред. Національного Одеського 

філармонічного оркестру, асп. каф. теоретичної та прикладної 

культурології ОНМУ ім. А.В.Нежданової – Феномен духовної сарсуели в 

контексті культури Ренасім’єнто 

Охманюк В.Ф. – к. миств., доц., декан ф-ту культури і мистецтв 

СНУ ім. Лесі Українки – Особливості інтерпретації музики бароко у 

баянному виконавстві 
Назар Л.Й. –  к. миств., доц. каф. історії музики ЛНМА ім. 

М.В.Лисенка – Вітаїстичні обрії української музичної культури 

першої пол. ХХ ст. 

Татарнікова А.А. – к. п. н, ст. викл. каф. теоретичної та 

прикладної культурології ОНМА ім. А.В.Нежданової – Славильна 

семантика в образно-смисловій та інтонаційній концепції 

«Потопа» І.Стравинського 

Ігнатова Л.П. – к. миств., доц. СНУ ім. Лесі Українки - 

Stabat Mater» як об‘єкт дослідження  

Козінчук В.Р. –  д-р філософії, доц. каф. Богослов’я ПЗВО «Івано-

Франківська Академія І.Золотоустого» – Іконографічний канон у 

світлі українського мистецтва: постановка проблеми 

Кравченко А.І. – к. миств., доц. каф. культурології та інформаційних 

комунікацій НАКККіМ – Полімодальність виконавської практики 

українських ансамблістів (кінець ХХ – початок ХХІ століть) 

Кучина Н.І. – к. н. із соц. комун., доц. каф. культурології та 

музеєзнавства РДГУ – Особливості організації  фестивалів у ХХІ ст.  

Дичковський С.І. – к. п. н., доц., директор Ін-ту практичної 

культурології та арт менеджменту НАКККіМ – Культурний туризм 

як продукт соціокультурного розвитку країни в умовах глобалізації 

Парацій В. – ст. наук. співробітник Бережанського краєзнавчого 

музею (Тернопільська обл.) – Саркофаги родини Сенявських із 

Бережанського замкового костьолу: мистецька значимість, 

історична доля 

Костельна М.В. – к. миств., доц. каф. дизайну Ун-ту «КРОК» – 

Полістилізм як чинник у сучасній фешн-індустрії 
Кіс-Федорук О. – зав. відділу Музею європейського мистецтва ХІХ-

ХХІ ст. Львівської нац. галереї мистецтва ім. Б.Возницького – 

Теоретична спадщина П.Ковжуна і її вплив на становлення 

мистецтвознавства як наукової дисципліни в міжвоєнний період у 

Галичині 



Костельна М.В. – к. миств., доц. каф. дизайну Ун-ту «КРОК» – 

Полістилізм як чинник у сучасній фешн-індустрії 
Горбачевська Я.П. –  ст. викл. каф. струнно-смичкових інструментів 

ЛНМА ім. М.В.Лисенка – Сонати В.Бібіка для соло альта – нове слово 

у розбудові національного альтового репертуару 

Антонюк Р.В. – пошукувач каф. історії музики ЛНМА ім. 

М.В.Лисенка – Зародження та розвиток жанру чоловічого квартету 

у музичній культурі Галичини ХІХ ст. 
Созанський Й.Й. – пошукувач ЛНМА ім. М.В.Лисенка, худож. 

керівник симфонічного оркестру Чернівецької обл. філармонії – 

«Космічна симфонія» С.Туркевич-Лукіянович в українському 

симфонізмі другої пол. ХХ ст. 

Жовнірович Я.С. – асп. ЛНМА ім. М.В.Лисенка – 

Фольклористичний тип програмності як один із маркерів народного в 

українській академічній кларнетовій музиці 

Пришляк А.Р. – пошукувач каф. історії музики ЛНМА ім. 

М.В.Лисенка – Кларнетове тріо – історичий дискурс етимології жанру 

Штрамило О.В. – ст. викл. каф. дизайну Ін-ту мистецтв 

Київського ун-ту ім. Б.Грінченка – Зіткнення та синтез знакових 

систем у сучасній айдентиці 

Отрішко М.А. – здобувач КНУКіМ – Місто як культурний 

текст:соціокультурний аспект аналізу 

Журба В.В. – асп. КНУКіМ – Характерні особливості 

виконавського стилю Т. Монка 

Постой Г.Г. – ст. викл. КНУКіМ – Музично-стильовий аналіз та 

особливості інтерпретації джазової композиції «The Joy of Cooking»  

Sammy Nestico»» 

Журба Я.О. – асп. КНУКіМ – Вплив блюзу на музичний стиль funk 

Корнішева Т.Л. – к. миств., доц. каф. інструментального 

виконавства Херсонського держ. ун-ту – Постать диригента у 

сучасному художньо-мистецькому просторі 

Шестеренко І.В. – к. миств., проф. каф. загального фортепіано 

НМАУ ім. П.І.Чайковського. – Творча  діяльність сучасного оперного 

диригента (до 80-річчя від дня народження народного артиста 

України І.Д.Гамкала) 

Дзундза Р.М. – асп. каф. музичної україністики та народно-

інструментального мистецтва ДВНЗ «Прикарпатський нац. ун-т ім. 

В.Стефаника» – Грані ідентичності українського диригента (на 

прикладі творчої діяльності І. Гамкала) 

Лисенко-Дідула Т. – ст. викл. каф. оперно-симфонічного та 

хорового диригування ЛНМА ім. М.В.Лисенка – Творча постать Ю. 



Луціва в контексті оперно-симфонічного диригування Галичини ХХ 

ст.: дискурс українських оперних прем'єр 

Бурміцька Л.Ф. – доц. каф. академічного та естрадного вокалу і 

звукорежисури Ін-ту сучасного мистецтва НАКККіМ – Пісенна 

творчість композитора О.Бурміцького в соціокультурному просторі 

України ХХІ ст. 

Гуй Цзюньцзе – асп. каф. теорії та історії музичного виконавства 

НМАУ ім. П.І.Чайковського – Співвідношення традицій масової та 

духовної музики в «А little jazz mass» Б. Чілкотта 

Шевченко Л.М. – к. п. н., доц. ОНМА ім. А.В.Нежданової – 

Сонати О.Скябіна як здобуток виконавської культури Одеси 

Брояко Н.Б. – к. миств., проф. КНУКіМ – Форми застосування 

бандурного тембру у музичній субкультурі сучасної України 

Борецький В.Я. –  викл. ЛССМШІ ім. С.Крушельницької, викл. каф. 

духових та ударних інструментів ЛНМА ім. М.В.Лисенка – Шляхи 

розвитку українського кларнетового репертуару у другій пол. ХХ ст.: 

до питання естетичного концепту у національному вимірі 

Яценко О.В. – асп. ОНМА ім. А.В.Нежданової – Культура 

символізму в творчості М. Леонтовича 
Король О.П. – здобувач в/о ІІ (магістерського) ступеня спец. 034 

«Культурологія» РДГУ – Теоретико-методологічні підходи у 

вивченні проблем життя і творчості М. Леонтовича 

Гавриленко  С.В. – викл.-методист Дубенського коледжу культури 

і мистецтв РДГУ –  Хорова творчість М.Леонтовича як чинник 

національної ідентичності 

Яцула Г.В. – здобувач в/о ІІ (магістерського) ступеня спец. 025 

«Музичне мистецтво» ОНМА ім. А.В.Нежданової – Стилістичні 

особливості фортепіанних мініатюр М.Метнера 

Куц О.О. – здобувач в/о ІІ (магістерського) ступеня спец. 025 

«Музичне мистецтво» Херсонського держ. ун-ту – Сучасне оркестрове 

виконавство як один із найефективніших засобів репродукції творів 

музичного мистецтва 

Вийталюк М.В – здобувач в/о ІІ (магістерського) ступеня 

КНУКіМ – Особливості перекладення фортепіанної фактури у 

сучасному бандурному репертуарі 

Федунів О.Л. – здобувач в/о ІІ (магістерського) ступеня КНУКіМ – 

Особливості формування акордової техніки у студентів-бандуристів 

Манелюк О.І. – асп. Дрогобицького держ. пед. ун-ту ім. 

І.Я.Франка – Творчо-виконавські інтенції музичних колективів 

Івано-Франківська періоду державної  незалежної України 



Хмара Г.М. – провідний концертмейстер кафедри скрипки НМАУ 

ім. П.І.Чайковського – Становлення камерно-інструментальних 

жанрів в українській музиці другої пол. XVIII ст. 

Хшановський М.І. – асп. ЛНМА ім. М.В.Лисенка – Музика періоду 

Треченто 

Романюк Л.Б. – к. миств., доц. ДВНЗ «Прикарпатський нац. ун-т ім. 

В.Стефаника» – Товариський рух як дієвий чинник культурно-

мистецької комунікації у поліетнічному середовищі міста (на 

прикладі Станіславова другої пол. ХІХ – першої третини ХХ ст.) 
Лукашева Л.Т. – асп. каф. культурології та інформаційних 

комунікацій Ін-ту практичної культурології та арт-менеджменту 

НАКККіМ – Феномен творчої особистості М.М.Синельникова в 

соціокультурному просторі Харкова кінця ХІХ – початку ХХ ст.: 

Особистість і Місто 

Бабій Н.П. – доц. каф. дизайну і теорії мистецтва ДВНЗ 

«Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника» – «Імпреза» як каталізатор 

регіональних культурно-мистецьких процесів в Україні кінця ХХ – поч. 

ХХІ ст. 

Яців І.В. – асп. каф. музичної україністики та народно-

інструментального мистецтва ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет ім. В.Стефаника» – Постать М.Федоріва в оцінці 

періодики української діаспори (на прикладі газети «Свобода») 

Стрижиборода П.В. – асп. каф. музичної україністики та народно-

інструментального мистецтва ДВНЗ «Прикарпатський нац. ун-т ім. 

В.Стефаника» – Жанрова палітра гітарної творчості Ш.Рака 

Забута Т.В. – к. п. н., доц. каф. хореографії РДГУ – Регіональні 

танцювальні практики як складова національної культури України 

Горбачук Р. – доц. каф. хореографії РДГУ – «Мінливість стилю» 

як творча компонента модерн танцю  
Забута Б.І. – концертмейстер каф. хореографії РДГУ – Особливості 

музичної драматургії народних танців українського Полісся 

Титенко Д.П. – здобувач НАКККіМ – Старовинне клавірне 

виконавство в Україні: проблеми відтворення музичного 

інструментарію 

Нікольченко Т.М. – к. філол. н., доц., каф. слов’янської філології та 

перекладу, Нікольченко М.В. – к. філол. н., доц. каф. української філології 

МДУ – Проблеми політичної культури вітчизняного державо-

творення у творі Р.Іваничука «Благослови, душе моя, Господа….» 

Холодинська С.М. – к. філос. н., доц. каф. філософських наук та 

історії України ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», 



м. Маріуполь – Понятійно-категоріальне «забезпечення» 

футуристичної теорії як авторське надбання М.Семенка 

Белінська Л.С. – к. і. н., доц. каф. філософії мистецтв ЛНУ ім. 

І.Я.Франка – Галицький нобілітет в українському націє- та 

культуротворчому дискурсі (1876-1914) 

Шумакова С.М. – к. миств., ст. викл. каф. режисури ХДАК – 

Імпресивні технології: переосмислення історія театру 

Маркевич Л.А. – ст. викл. каф. хореографії РДГУ – Філософсько-

естетичний феномен хореографічної мови як знакової системи в 

балетній виставі 

Шингер В.В. – викл. каф. хореографії РДГУ – Сучасний бальний 

танець як синтез спорту і мистецтва 

Рабченюк С.В. – ст. викл. каф. хореографії РДГУ – Досягнення та 

творчі пошуки українських балетмейстерів ІІ пол. ХХ – поч. ХХІ ст. 

Медведєва В.В. – ст. викл. каф. режисури ХДАК – Феноменологічна 

сутність гриму як складного структурно-функціонального утворення 

Малярчук К.Г. – асп. КНУКіМ – Специфіка трансформації гриму 

в умовах сучасного сценічного простору 

Шаркіна А.Г.  – викл. КНУКіМ – Грим та макіяж крізь призму 

діджитал-мистецтва 

Гріньє Т.Б. – ст. викл. каф. режисури естради, театралізованих 

видовищ та цирку і актора театру Київської муніципальної академії 

естрадного та циркового мистецтв – Особливості формування 

сучасного образу-маски в музичній ексцентриці 

Забора В.А. – ст. викл. КНУКіМ – Еклектизм поєднання стилів у 

модній індустрії ХХІ сторіччя 

Ярешко С.П.  – викл. КНУКіМ – Мода і мистецтво:від теорії до 

практики 

Савіцька О.В. –  ст. викл., асп. КНУКіМ – Дизайн зачіски: засоби і 

методи формотворення 

Шевченко О.В. – викл. КНУКіМ – Особливості культури 

обслуговування в салонах краси 

Шмегельська Ю.В. – викл. КНУКіМ – Репрезентація біонічного 

формоутворення зачісок на Всеукраїнських конкурсах та фестивалях 

перукарського мистецтва 

Калкатов Є. А –. викл. КНУКіМ – Етнічні мотиви в сучасних 

подіумних зачісках 
Браилко І.А. – асистент КНУКіМ – Чоловічі зачіски в 

барберкультурі сучасності 



Бриль М.М. – к. п. н., доц. каф. фешн- і шоу-бізнесу КНУКіМ –

Становлення професійної ідентичності менеджера індустрії моди 

як психолого-педагогічна проблема 

Сорока М.В. – викл. каф. режисури та майстерності актора 

КНУКіМ – Сценічні образи моди культури повсякдення 

Тульчинська С.О.  –  асистент КНУКіМ – Індустрія моди в 

Україні: проблеми та перспективи 
Кінзерська О.О. – асп. КНУКіМ – Особливості впровадження 

концепції сталого розвитку в галузі культури 

Дихнич Л.П. – к. і. н., доц. КНУКіМ – Управління проектами в 

індустрії моди: від теорії до практики 

Джумун Д.Р. – здобувач в/о І (бакалаврського) ступеня КНУКіМ – 

Каннський кінофестиваль як трендсеттер сучасної моди 
Денисова П.С. –  здобувач в/о І (бакалаврського) ступеня КНУКіМ 

– Інтелектуальна мода у сучасному українському просторі 

Зарічна О.О. – здобувач в/о І (бакалаврського) ступеня КНУКіМ – 

Мода і мистецтво – погляд у минуле 

Лобченко К.Г. – здобувач в/о І (бакалаврського) ступеня КНУКіМ 

– «Met Gala» як помітна подія  у світі моди сучасності 

Стасюк Д.К – здобувач в/о І (бакалаврського) ступеня КНУКіМ – 

Мода стійка і усвідомлена: новий погляд і перспективи 
Наку А.В. – асп. КНУКіМ – Характеристика та відображення 

базових стилів у колекціях українських дизайнерів ХХІ ст. 

Кузнєцова В.О. – асистент каф. фешн- і шоу бізнесу КНУКіМ – 

Сучасне дефіле як одна зі складових культури моди 

Костюк Л.К. – к. і. н., доц. каф. культурології та музеєзнавства  РДГУ 

– «Арт-ательє Георгія Косміаді» як соціокультурна платформа 

мистецького життя м. Рівне 

Устінова Н.О. – здобувач в/о ІІ (магістерського) ступеня каф. 

культурології і хореографічного мистецтва СНУ ім. Лесі Українки –

Інтерпретація балету «Весна священна» І.Стравінського: від 

оригіналу до сучасності 

Ковальов А.Ю. – здобувач в/о ІІ (магістерського) ступеня спец. 024 

«Хореографія» РДГУ – Проблематика музичного матеріалу в 

балетмейстерських пошуках 

Толчанов В. – здобувач в/о ІІ (магістерського) ступеня спец. 024 

«Хореографія» РДГУ – Танець як образно-знакова система 

комунікацій балетмейстера 

Качан П. – здобувач в/о ІІ (магістерського) ступеня спец. 024 

«Хореографія» РДГУ – Презентація українських танцювальних 

традицій в сучасному мистецтві 



Оленіч О. – здобувач в/о ІІ (магістерського) ступеня спец. 024 

«Хореографія» РДГУ – Танець як особлива форма відображення 

духовності  

Казмірук А.П. – здобувач в/о ІІ (магістерського) ступеня спец. 024 

«Хореографія» РДГУ – Інноваційні балетмейстерські прийоми у 

великій хореографічній формі (за участі виконавців різних вікових груп) 

Кір’янова О.О. – здобувач в/о ІІ (магістерського) ступеня каф. 

театральної режисури РДГУ – Актуальність фантасмагорії А.Котлар 

«Ангели не плачуть» 

Чернецька А.С. – здобувач в/о ІІ (магістерського) ступеня каф. 

театральної режисури РДГУ – Відображення процесу руйнації людини 

як особистості в умовах міграції у п’єсі Л.Первушевської «Анданте» 

Кирильчук А.В. – здобувач в/о ІІ (магістерського) ступеня каф. 

театральної режисури РДГУ – Режисерські акценти в постановці 

«Продавця дощу» Річарда Неша в Івано-Франківському драматичному 

театрі ім. І.Я.Франка 

Жежерун О.В. – здобувач в/о ІІ (магістерського) ступеня каф. 

театральної режисури РДГУ – Історія постановок А.Стріндберга в 

театрах України 
Костюк І.В. – здобувач в/о ІІ (магістерського) ступеня каф. 

театральної режисури РДГУ – Художня своєрідність драми І.Карпенка-

Карого «Безталанна» 

Грибенко Д.К. – здобувач в/о ІІ (магістерського) ступеня каф. 

театральної режисури РДГУ – Жіночі образи в драматургії 

А.Стриндберга 

Лебедевич Б.А. – здобувач в/о ІІ (магістерського) ступеня каф. 

театральної режисури РДГУ – Проблеми жіночої долі в драматургії 

Л.Первушевської 

Лесюк Т. – здобувач в/о ІІ (магістерського) ступеня  спец. «Сценічне 

мистецтво» РДГУ – Особливості створення образу вистави 

«Обережно, жінки» за п’єсою А.Курейчика 

Шарко Г. – здобувач в/о ІІ (магістерського) ступеня спец. «Сценічне 

мистецтво» РДГУ – Мотив тотальної самотності в сучасному 

суспільстві підлітка-сироти у п’єсі Я.Полінович «Наталчина мрія» 

Шрамко Д. – здобувач в/о ІІ (магістерського) ступеня спец. «Сценічне 

мистецтво» РДГУ – Проблема вирішення внутрішніх конфліктів у п’єсі 

О.Вітра «Станція або бажання на трьох» 

Лисенко А. – здобувач в/о ІІ (магістерського) ступеня спец. «Сценічне 

мистецтво» РДГУ – Особливості втілення зовнішньої і внутрішньої 

характерності Марісабель у виставі за п’єсою А.Курейчика 

«Обережно, жінки» 



Галанзовська А. – здобувач в/о ІІ (магістерського) ступеня спец. 

«Сценічне мистецтво» РДГУ – Особливості створення лінії ролі Лулу у 

виставі за п’єсою А.Курейчика «Обережно, жінки» 

Болюх А. – здобувач в/о ІІ (магістерського) ступеня спец. «Сценічне 

мистецтво» РДГУ – Робота над роллю: зародження цілісного образу 

Киер у п’єсі Т.Вільямс «Крик або вистава на двох»  

Приймачук М. – здобувач в/о ІІ (магістерського) ступеня спец. 034  

«Культурологія» РДГУ – Тенденції і перспективи сучасної української 

естради  

Кравчик Ю.Ю. – здобувач в/о ІІ (магістерського) ступеня спец 028 

«Менеджмент соціокультурної діяльності» РДГУ – Центри культури, 

дозвілля та спорту в структурі сучасної регіональної практики 

Олександр Г.В. – к. миств., доц. каф. монументально-декоративної 

скульптури ЛНАМ – Портретна скульптура Львова на межі 

модернізму та постмодернізму 

Павлунь В.Р. – ст. викл. каф. образотворчого і декоративно-

прикладного мистецтва РДГУ – Система художніх промислів в Україні 

кінця ХІХ – поч. ХХ ст. :історія та практика 

Шевченко Р.С. – асп. каф. музикознавства та хорового мистецтва 

Національного ун-ту ім. І.Я.Франка – Аналіз солоспіву М.В.Лисенка 

«Молітесь, братія, молітесь!» з поеми «Гайдамаки» Т.Г.Шевченка 

у контексті інструментального синтезу фортепіано та бандури 
Волкова Г.В. – асп. НАКККіМ, викл. каф. теоретичної та 

прикладної культурології ОНМА ім. А.В.Нежданової – Людина і 

суспільство у ритуалізованому бутті посткультури 

Легка Е.П. – ст. викл. каф. хореографії РДГУ – Дитячий 

хореографічний фольклор в Україні: проблеми побутування та 

розвитку 

Кулінка І.В. – здобувач в/о ІІ (магістерського) ступеня спец. 027 

«Музеєзнавство, пам’яткознавство» РДГУ – Досвід збереження та 

презентації артефактів у сучасних умовах: на прикладі Рівненського 

обласного краєзнавчого музею 

Толмачева В.М. – здобувач в/о ІІ (магістерського) ступеня спец. 027 

«Музеєзнавство. Пам’яткознавство» РДГУ – Культурно-мистецький 

потенціал музею у сучасному світі 

Єфимець Л.М. – здобувач в/о ІІ (магістерського) ступеня спец. 034 

«Культурологія» РДГУ – Туристична сфера Рівненщини як об’єкт 

наукових досліджень 

Ковальчук М.О. – здобувач в/о ІІ (магістерського) ступеня, спец 

023 «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво РДГУ – 



Мистецтво майбутнього в контексті науково-технічного прогресу 

(за творчістю Ю.Мусатова) 

Вальд Б.Е. – здобувач в/о ІІ (магістерського) ступеня спец. 034 

«Культурологія» РДГУ – Образотворче мистецтво в сучасному 

культурному просторі Рівненщини 

Кравчик Ю.Ю. – здобувач в/о ІІ (магістерського) ступеня спец. 027 

«Музеєзнавство. Пам’яткознавство» РДГУ – Географічно-туристична 

характеристика музеїв Волинської області 
Остапчук Г.О. – здобувач в/о ІІ (магістерського) ступеня спец. 028 

«Менеджмент соціокультурної діяльності» РДГУ – Державний  

історико-культурний заповідник м. Дубна у площині сучасних 

соціокультурних трансформацій 

Букайло У.А. – ст. учитель Крупівської ЗОШ І-ІІ ступенів 

Дубровицької райради Рівненської обл. – Село Крупове – центр 

збереження та популяризації серпанкового ткацтва в Україні 

Ташкевич Л.Л. – учитель французької мови, керівник шкільного 

музею ОЗ  НВК Асканія-Нова-гімназія, екскурсовод Біосферного 

заповідника «Асканія-Нова» ім. Ф.Е.Фальц-Фейна – Дисертація 

Артура Дрюкке – невичерпне джерело інформації з історії Таврії 

Мащенко І.О. – асп. каф. мистецтвознавства, літературознавства та 

мовознавства ХДАК – Антропологічна модель у спортивно-художніх 

дійствах ХХІ ст. 

Давидюк Г.Б. – здобувач в/о ІІ (магістерського) ступеня спец. 025 

«Музичне мистецтво» СНУ ім. Лесі Українки – Фортепіанна 

мініатюра як жанр: особливості виконавства 

Рибачок Д.І. – здобувач в/о ІІ (магістерського) ступеня спец. 025 

«Музичне мистецтво» – Феномен виконавської майстерності Е. 

Фіцджеральд 

Рибчук О.М. – здобувач в/о ІІ (магістерського) ступеня спец. 025 

«Музичне мистецтво» – Особливості музичної мови у хорових 

концертах Д.Бортнянського 

Жук О.І. – здобувач в/о ІІ (магістерського) ступеня спец. 025 

«Музичне мистецтво» – Естрадне музичне мистецтво як чинник 

формування художніх смаків сучасної молоді 

Штогун С.М – здобувач в/о ІІ (магістерського) ступеня спец. 025 

«Музичне мистецтво» СНУ ім. Лесі Українки – Українське естрадне 

мистецтво сучасної доби: тенденції розвитку 

 



СЕКЦІЯ 4. ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ КУЛЬТУРНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 
 

(КЗ «Рівненський обласний краєзнавчий музей» РОР, вул. 

М.Драгоманова, 19, зала Волинської ікони) 
 

Керівник секції: д-р культурології, проф. кафедри культурології і 

музеєзнавства РДГУ Виткалов Сергій Володимирович 

Секретар секції: доц. Морозова Тетяна Петрівна 
 

Доповіді: 
 

Павелків Р.В. – д-р психол. н, проф., І проректор РДГУ – 

Психолого-педагогічні виміри сучасної культурної ситуації у вищій 

школі  

Маркова О.М. – д-р миств., проф. ОНМА ім. А.В.Нежданової –

Музична культурологія в контексті гуманітарних дисциплін вищої 

школи 

Копієвська О.Р. – д-р культурології, проф., завідувач кафедри арт-

менеджменту та івент-технологій НАКККіМ – Дизайн мислення як 

об’єкт культурологічного знання  

Сабадаш Ю.С. – д-р культурології, проф., завідувач каф. 

культурології та інформаційної діяльності Маріупольського держ. ун-

ту – Понятійно-категоріальний апарат культурології у логіці 

дослідницького процесу 

Причепій Є.М. – д-р філос. н., проф., завідувач відділу Ін-ту 

культурології НАМ України – Богиня і Дерево як моделі Космосу 

Смирна Л.В. – д-р миств., с. н. с., нач. відділу міжнародних 

наукових і мистецьких зв’язків НАМ України – Музей сучасного 

мистецтва як практична інституція  
Петрова І.В. – д-р культурології, проф., зав. каф. івент-менеджменту 

та індустрії дозвілля КНУКіМ – Флешмоб як культурна практика 

Виткалов С.В. – д-р культурології, проф. каф. культурології і 

музеєзнавства РДГУ – Регіон у параметрах сучасних суспільно-

економічних трансформацій: провідні тенденції 

Беценко Т.П. – д-р ф. н., проф., проф. каф. української мови і 

літератури Сумського  держ.  пед. ун-ту ім. А.С.Макаренка – Естетика 

мови українських народних дум як  національно-культурних як 

пам’яток 
Медвєдєва В.М. – к. п. н., проф. КНУКіМ – Антологія як засіб 

презентації творчих здобутків Національного університету 



Кригіна О.В. – к. і. н., доц. каф. культурології та інформаційної 

діяльності МДУ – Інформаційний потенціал генеалогічних джерел у 

дослідженнях із регіональної історії 

Паур І.В. – к. і. н., доц. каф. образотворчого і декоративно-

прикладного мистецтва та реставрації Кам’янець-Подільського нац. ун-

ту ім. І.І.Огієнка – Поштові листівки-видання Кам’янець-

Подільської художньо-промислової школи (1920-ті рр.) 

Папета С.П. – к. миств., доц. каф. дизайну Ун-ту «КРОК» – 

Планувальні принципи садибних парків в Україні у XVIII – XIX ст. 

Яків’юк О.І. – асистент каф. дизайну Ун-ту «КРОК» – Київський 

модерн прибуткових будинків кінця ХІХ – поч. ХХ сторіччя у 

контексті сучасної міської забудови  

Парацій В. – ст. наук. співробітник Бережанського краєзнавчого 

музею (Тернопільська обл.) – Мистецька колекція Потоцьких у 

«Райському»  палаці (Бережанщина): формування, шедеври,  доля 

Ричко В.Ю. – асп. каф. філософії РДГУ – Провідні фактори 

трансформації етнічної ідентифікації Почаївського монастиря 

впродовж ХVІІІ – ХІХ ст. 

Олейнікова Т.П. – асп. каф. культурології та інформаційних 

комунікацій НАКККіМ – Традиційна символіка життя та смерті в 

українській музичній культурі XVII–XVIII ст. 

Колубаєв О.Л. – к. миств., доц. каф. методики музичного 

виховання та диригування ДВНЗ «Прикарпатський нац. ун-т ім. 

В.Стефаника» – Міська пісенна субкультура та пісні Січових 

стрільців у процесі розвитку регіональної традиції естрадно-

музичного мистецтва Галичини 

Эйвазова Е. – к. п. н., доц. Азербайджанского гос. ун-та культуры 

и искусств (г. Баку) – Памятник истории и культуры как категория 

культурного наследия 

Садовенко С.М. – к. п. н., доц., с. н. с., проф. каф. режисури та 

акторської майстерності – Дитячий музичний фольклор у хронотопі 

культурно-мистецької спадщини України 

Міщенко М.О. – к. юр. н., завідувач відділу Ін-ту культурології 

НАМ України – Сучасні інтернет-технології як важливий 

інструмент у справі охорони культурної спадщини 

Обух Л.В. – к. миств., докторант кафедри методики музичного 

виховання і диригування ДВНЗ «Прикарпатський нац. ун-т 

ім.ВСтефаника» - Роль засобів масової інформації та комунікації у 

становленні менеджменту академічної музики 



Оборська С.В. – к. миств., доц. каф. івент-менеджменту та 

індустрії дозвілля КНУКіМ. – Взаємодія українського мистецтва і 

новітніх технологій  

Гриценко О.А. – к. тех. н., ст. н. співр. Ін-ту культурології НАМ 

України – Досвід реформ у галузі культури України та їх вплив на 

формування національного культурного простору 

Гаєвська Т.І. – к. і. н., с. н. с. Ін-ту культурології НАМ України – 

Культурні продукти в сучасному культурному просторі України 

Левчук Я.М. – к. миств., с. н. с. Ін-ту культурології НАМ України – 

Традиційна українська дитяча субкультура в системі українського 

музейного простору (на прикладі громадського проекту «Культурний 

декрет») 

Луць С.В. – к. миств.. ст. викл. каф. образотворчого і декоративно-

прикладного мистецтва та реставрації Кам’янець-Подільського нац. ун-ту 

ім. І.І.Огієнка – Культурно-мистецькі візії проекту «Ювелірство нової 

доби: грані дизайну та рукотворності» 
Колосок В.І. – реж. радіопрограм Національної суспільної 

телерадіокомпанії України, асп. каф. академічного і естрадного вокалу та 

звукорежисури  НАКККіМ – Взаємодія музики і художнього слова в 

українському радіотеатрі ХХІ ст.: культурно-мистецький вимір 
Дабло Л.Г. – к. культурології, доц. каф. культурології та 

інформаційної діяльності МДУ – Науковий доробок Д.Овсянико-

Куликовського: культурологічний аспект 

Смирнова Т.В. – к. і. н., доц., викл. Львівської державної школи 

мистецтв № 9 – Історичні аспекти становлення Львівської 

фортепіанної школи 

Крайлюк Л.В. – к. миств., доц. каф. образотворчого і декоративно-

прикладного мистецтва РДГУ – Соціокультурні чинники формування 

творчої особистості Сергія Руднєва 

Щербій С.О. – асп. ДВНЗ «Прикарпатський нац. ун-т ім. 

В.Стефаника – Е.Виноградова – диригент, педагог, засновник 

першого професійного хору хлопчиків в Україні 

Молчко У.Б. – доц. каф. музикознавства та фортепіано 

Дрогобицького держ. пед. ун-ту ім. І.Я.Франка – Публіцистична 

діяльність Д. Січинського на шпальтах щоденника «ДІЛО» 

Борейко Г.Д. – к. і. н., доц. каф. театральної режисури РДГУ – 

Діяльність театральних шкіл Волині у 20-30 роках ХХ ст.  

Стадницька М.В. – асп. Дрогобицького  держ. пед. ун-ту ім. 

І.Я.Франка – Творча діяльність о. Віктора Матюка у висвітленні 

музичної критики Галичини до 1939 р.  



Мохнюк Р.С. – к. п. н., директор Рівненського центру підвищення 

кваліфікації працівників культури НАКККіМ – Квест у контексті 

культуротворення громадянського суспільства 
Мицик С.В. – к. культурології, директор Миколаївського коледжу 

культури і мистецтв – Художня діяльність творчих колективів 

коледжу як складова професійного становлення студентів: з досвіду 

організації  
Настояща К.В. – докторант КНУ ім. Т.Г.Шевченка – Практики 

дозвілля  сучасного суспільства: нові форми і вектори трансформації 

Свирид І.Є. – асп. ДВНЗ «Прикарпатський нац. ун-т ім. 

В.Стефаника» – Використання івент-технологій клубними закладами 

м. Калуша в організації мистецьких фестивалів 

Копилова Н.О. – асистент каф. загальнонаукових, соціальних і 

поведінкових дисциплін Міжрегіональної академії управління персоналом 

м. Одеса – Інверсії тілесності у контексті гендерних трансформацій: 

на прикладі сучасних українських художніх практик 
Богданов М.М. – ст. викл. НАКККіМ – Діяльність саунд-

продюсера в контексті розвитку сучасної клубної електронної 

танцювальної музики ХХІ ст. 

Ліхута І.Л. – асп. НАКККіМ – Продюсер як ключова постать 

Арт-ринку постмодерної культури: філософсько-культурологічний 

контекст 
Кришталь О.М. – асп. НАКККіМ, звукорежисер І категорії Нац. 

акад. драм. театру ім. І.Я.Франка – Роль звукорежисера у створені 

музичного образу вистави 

Румко Ж.П. – заст. директора Київського міського ЦНТ та 

культурологічних досліджень – Центри народної творчості як 

куратори народної культури та реалізатори нових форм культурних 

практик 

Москаленко А.В. – асп. КНУКіМ – Археологічні музеї в 

культурному просторі України: дозвіллєвий вимір 

Морозова Т.П. – доц. Рівненського центру підвищення кваліфікації 

працівників культури НАКККіМ, Морозова О.В. – ст. н. співр. КЗ 

«РОКМ» РОР – Тетралізація музейних проектів у контексті 

реалізації культурної політики держави 

Єфімова М.П. – к. миств., викл. Луцького нац. технічного ун-ту – 

Концепція образного рішення екстер’єрів бібліотек у проектуванні 

навчального простору 

Костюченко О.В. – д-р п. н., доц., доц. каф. психології КНУКіМ – 

Актуалізація дизайну популярних кіно-образів у теле-шоу-програмах 



Ямаш Ю.В. – к. миств., доц. каф. дизайну Нац. лісотехнічного ун-

ту України – Сюжетні паралелі образу «Моління про чашу» Івана 

Труша і Вільгельма Котарбінського 

Безугла Р.І. – к. миств., доц., зав. каф. графічного дизайну 

НАКККіМ – Графічний дизайн як засіб візуальної комунікації 

Слівінська А.Ф. – к. філос. н., доц. каф. графічного дизайну 

НАКККіМ – Художньо-естетичні принципи арт-дизайну 

Козік В.В. – ст. викл. каф. графічного дизайну НАКККіМ – Школа 

храмового живопису академіка М.Стороженка як явище у 

мистецькому житті України. Погляд учнів 

Заварзін О.О. – к. т. н., доц. каф. дизайну середовища НАКККіМ – 

Реформування підходів до викладання предметів зі спеціальності 

022 «Дизайн» освітньої програми «Дизайн середовища» 

Яковенко О.В. – ст. викл. каф. графічного дизайну НАКККіМ – 

Петриківський живопис у контексті сучасного графічного дизайну 

Боровик А.О. – здобувач в/о ІІ (магістерського) ступеня спец. 022 

«Дизайн» НАКККіМ – Сучасні інтерпретації українського бароко в 

дизайні 

Вовк В.П. – здобувач в/о ІІ (магістерського) ступеня спец. 022 

«Дизайн» НАКККіМ – Проблема становлення дизайну як нової 

культури 

Петроченкова В.А. здобувач в/о ІІ (магістерського) ступеня спец. 

022 «Дизайн» НАКККіМ – Перспективи проектування навчального 

середовища для творчого розвитку дітей дошкільного віку 

Лебедєва А.І. – асистент каф. дизайну Ун-ту «КРОК» – Образ речі 

в дизайні як контур дії 

Кулик А.В. – ст. викл. каф. дизайну Ун-ту «КРОК» – 

Композиційно-образна структура вхідних груп вбудованих 

підприємств торгівлі  
Воронцова О.М. – к. миств., доц. каф. дизайну Ун-ту «КРОК» – 

Fablic manipulation: техніки зміни поверхні та структури 

матеріалу, їх вплив на дизайн сучасного одягу 

Підцерковна Я.Й. – ст. викл. каф. образотворчого і декоративно-

прикладного мистецтва РДГУ – Спеціальні меблі для немовлят в 

інтер’єрі поліської хати 

Кухаренко О.О. – к. філол. н., доц. каф. телерепортерської 

майстерності ХДАК – Цикли українського весільного та поховального 

обрядів: порівняння на рівні структурно-функціонального аналізу 

Бойко К.В. – викл. КНУКіМ – Весільні  звичаї та обряди в Україні 

Щербакова Г.М. – асп. НАКККіМ – Сучасне українське весілля в 

умовах глобалізації: традиції та новації в весільному ритуалі  



Черевач В.В. – асистент КНУКіМ – Регіональні особливості 

традиційного костюма Волинського Полісся 

Усик О.С. – здобувач в/о ІІ (магістерського) ступеня спец. 034 

«Культурологія» РДГУ – Локально-регіональний вимір традиційного 

народного вбрання Полісся і Волині: історико-культурологічний 

аспект 

Попова Л.В. – викл. КНУКіМ – Український костюм у часі і 

просторі 

Косаковська Л.П. – доц. каф. культурології і хореографічного 

мистецтва СНУ ім. Лесі Українки – Нові сторінки історії хореографічної 

культури Волині 
Холява Н.О. – здобувач в/о ІІ (магістерського) ступеня каф. 

культурології і хореографічного мистецтва СНУ ім. Лесі Українки – 

Формування хореографічної традиції Волинського Полісся  

Захарчук З.О. – к. п. н., доц. каф. театральної режисури РДГУ – 

Особливості сценічної дії актора-перформера в сучасному театрі 

Кудь О.А. – викл. коледжу культури і мистецтв ім. І.Стравінського 

(м. Луцьк) – Український театр в історичній ретроспективі 

Босак І.Ю. – асп. ДВНЗ «Прикарпатський нац. ун-т ім. 

В.Стефаника» – Функції музики в драматичному театрі (на 

прикладі інсценізацій за творами М.Матіос) 
Євенко І.О. – здобувач в/о ІІ (магістерського) ступеня спец. 025 

«Музичне мистецтво» ДВНЗ «Прикарпатський нац. ун-т ім. 

В.Стефаника» – Розширення виконавських можливостей сучасних 

електронних інструментів (на прикладі баяна-акордеона)  
Курята А.В. – викл. каф. театральної режисури РДГУ – 

Культурно-мистецькі процеси на теренах сучасної Рівненщини 

Ляшенко М.В. – здобувач в/о ІІ (магістерського) ступеня спец. 034 

«Культурологія» РДГУ – Теоретичні основи класифікації сучасних 

театрів 

Пастушок К.Д. – здобувач в/о ІІ (магістерського) ступеня спец. 

«Сценічне мистецтво» РДГУ – Теоретико-методологічне 

обґрунтування створення сценічного образу Кетті у виставі за п’єсою 

М.Еннекена і М.Мейо «Моя дружина – брехуха» 

Головецький З. – здобувач в/о ІІ (магістерського) ступеня спец. 

«Режисер драматичного театру» РДГУ – Особливості роботи режисера 

над класичною драматургією: на прикладі п’єси Е.Лобіша «Вбивство 

на вулиці Лурсін»  

Залевська В. – здобувач в/о ІІ (магістерського) ступеня спец. 

«Образотворче і декоративно-прикладне мистецтво» РДГУ – Символіка 

жіночності: на прикладі декоративного панно «Пісні рідного краю» 



Корнейко С.А. – здобувач в/о ІІ (магістерського) ступеня спец. 

«Сценічне мистецтво» РДГУ – Ідейно-тематичний аналіз ролі Джиммі 

Скотта в контексті режисерського задуму вистави «Моя дружина –

брехуха» за п’єсою М.Мейо і М.Еннекена 

Бартош К.С. – здобувач в/о ІІ (магістерського) ступеня спец. 034 

«Культурологія» РДГУ – Перспективи і проблеми розвитку публічного 

мистецтва в Україні 

Кравчук Я. – здобувач в/о ІІ (магістерського) ступеня спец. 027 

«Музеєзнавство. Пам’яткознавство» РДГУ – Музей як соціокультурний 

феномен в історичній ретроспективі 

Антонович В.С. – асп. КНУКіМ – Вплив людського фактору на 

процес інформаційного забезпечення підготовки  фахівців готельно-

ресторанної сфери 
Бушев А.А. – магистрант кафедры программной инженерии 

Орловского гос. ун-та им. И.Тургенева (РФ) – Проектирование 

микросервисной архитектуры многоканальной платформы 

маркетинга 

Славута І.Й. – співробітник Збаразького райвідділу культури і 

файдрайзингу Тернопільської обл., здобувач в/о ІІ (магістерського) 

ступеня спец. 034 – «Культурологія» РДГУ – Духовний потенціал 

відділу в питанні реформи місцевого самоврядування 

Карпович Ю. – здобувач в/о ІІ (магістерського) ступеня спец. 034 

«Культурологія» РДГУ – Значення легенд в історіографії Висоцької ОТГ 

Лаврук О. – здобувач в/о ІІ (магістерського) ступеня спец. 

«Образотворче і декоративно-прикладне мистецтво» РДГУ – Традиції 

поліського бортництва у наукових розвідках: педагогічний аспект 

Буткевич О.І. – ст. учитель Орв’яницького НВК «ЗОШ І-ІІІ 

ступенів – ДНЗ» Дубровицької райради Рівненської обл. – Проектно-

технологічна діяльність учнівської молоді як креативна складова 

сучасного освітнього процесу 

Маринич Л.М. – учитель Заболотського НВК «ЗНЗ І-ІІ ступенів – 

ДНЗ» Рокитнівської райради Рівненської обл. – Психологічні 

особливості становлення соціокультурної особистості в умовах 

нової української школи 
Бекер І.В. – учитель вищої категорії Кам’янського НВК «ЗНЗ І-ІІІ 

ступенів – ДНЗ» Рокитнівської райради Рівненської обл. – Виховання 

ціннісного ставлення особистості до історичних, культурних і 

духовних надбань краю: з досвіду роботи навчального закладу 

Мароч О.Г. – концертмейстер каф. хореографії РДГУ – 

Особливості роботи концертмейстера з музичним матеріалом на 

заняттях із класичного танцю 



Бен Н. – здобувач в/о ІІ (магістерського) ступеня спец. 024 

«Хореографія» РДГУ – Вплив національної культури на український 

танець 

Горковець О. – здобувач в/о ІІ (магістерського) ступеня спец. 024 

«Хореографія» РДГУ – Хореотерапія як засіб формування здорового 

способу життя 

Джас М. – здобувач в/о ІІ (магістерського) ступеня спец. 024 

«Хореографія» РДГУ – Стильові особливості танцю епохи 

Відродження 

Жукова Т. – здобувач в/о ІІ (магістерського) ступеня спец. 024 

«Хореографія» РДГУ – Теоретична спадщина Ж.Ж.Новерра в 

сучасних інтерпретаціях хореографічного мистецтва 

Карпюк А. – здобувач в/о ІІ (магістерського) ступеня спец. 024 

«Хореографія» РДГУ – Дитяча танцювальна самодіяльність: 

історичний дискурс 

Кузів О. – здобувач в/о ІІ (магістерського) ступеня спец. 024 

«Хореографія» РДГУ – Народний танець в Україні: фольклорна 

спадщина Поліського краю 

Ліснічук О. – здобувач в/о ІІ (магістерського) ступеня спец. 024 

«Хореографія» РДГУ – Шляхи розвитку джаз-модерн танцю 

Мегдиник О. – здобувач в/о ІІ (магістерського) ступеня спец. 024 

«Хореографія» РДГУ – Сучасний танець у системі хореографічної 

освіти 

Миклащук Л. – здобувач в/о ІІ (магістерського) ступеня спец. 024 

«Хореографія» РДГУ – Дитячий танець Гуцульщини: інтеграція у 

європейський простір 

Могіш А. – здобувач в/о ІІ (магістерського) ступеня спец. 024 

«Хореографія» РДГУ – Митці танцювальної культури України як 

предмет наукового дослідження 

Нагорський П. – здобувач в/о ІІ (магістерського) ступеня спец. 024 

«Хореографія» РДГУ – Класичний танець у дитячому хореографічному 

колективі 

Оганісян Л. – здобувач в/о ІІ (магістерського) ступеня спец. 024 

хореографії РДГУ – Гастрольна діяльність Одеського академічного 

театру музичної комедії ім. М.Водяного  
Олексюк Д. – здобувач в/о ІІ (магістерського) ступеня спец. 024 

«Хореографія» РДГУ – Начально-тренувальний процес в 

танцювальному колективі: проблеми та шляхи їх вирішення 

Якимчук О. – здобувач в/о ІІ (магістерського) ступеня спец. 024 

«Хореографія» РДГУ – Фестивальна культура: демонстрація 

хореографічної майстерності на сцені  



СЕКЦІЯ V. ПОЗАШКІЛЬКА ОСВІТА В УКРАЇНІ ЯК ФЕНОМЕН 

КУЛЬТУРИ 
 

(Палац дітей та молоді, вул. Кн. Володимира, 10, 13.00) 
 

Керівник секції: заслужений працівник освіти України, директор 

Рівненського МПДМ Первушевська Ірина Олександрівна 

Секретар секції: Гізун Василь Іванович 
 

Первушевська І.О. – директор Рівненського Палацу дітей та молоді 

– Позашкільна освіта в Україні як феномен культури» 

Маліновська Н.В. – к. п. н., доц. каф. педагогіки і психології 

(дошкільної та корекційної) ім. проф. Поніманської Т.І. РДГУ – 

Культурний ландшафт Рівненщини у контексті модернізації 

національної дошкільної освіти 

Гізун В.І. – культорганізатор ППДМ – Кластерний підхід в 

організації змістовного дозвілля культорганізатора закладу 

позашкільної освіти 
Горбукова Т.І. – худ. кер. «Народного художнього колективу» 

літературного об’єднання «Поетарх» – Літературний текст як 

феномен культури. З досвіду роботи «Народного художнього 

колективу» літературного об’єднання «Поетарх» 
Гордійчук О.О. – культорганізатор ППДМ – Освітньо-культурна 

функція клубів, творчих об’єднань та аматорських театрів у 

розвитку культурного простору міста 

Дмитрієва К.П. – завідувач відділу «профільна Школа 

образотворчого мистецтва» ППДМ – Збереження та трансформація 

традиційних напрямів українського декоративно-прикладного 

мистецтва в контексті інтеграції в європейський культурний простір 

Проців М.П. – заст. директора з наукової роботи Бережанського 

краєзнавчого музею – Новітні методи популяризації історико-

культурної спадщини серед учнівської молоді 
Паскар Ю.Т. – худ. кер. «Зразкового художнього колективу» 

театральної лабораторії «ВідСутність» – Позашкільна театральна 

освіта як креатор інноваційних змін театрального простору міста 

Кузнецова О.О. – асп. Навч.-наук. ін-ту музичного мистецтва 

Дрогобицького держ. пед. ун-ту ім. І.Я.Франка – Навчання обдарованих 

дітей у позашкільних навчальних закладах України: переваги та 

недоліки 

Бондарчук Ю.С. – к. миств, ст. викл. Луцького нац. технічного ун-

ту – Вплив гри на проектування навчального простору в умовах 

інклюзії 



Романюк О.В. – асистент каф. дизайну Луцького нац. технічного 

ун-ту – Суперграфіка в інтер’єрі навчального середовища 

Агуф О.Б. – асистент каф. дизайну Ун-ту «КРОК» – Специфіка 

позашкільної підготовки з образотворчого мистецтва для 

опанування спеціальності «Дизайн» 

Косюк К.В. – здобувач в/о ІІ (магістерського) ступеня спец. 024 

«Хореографія» РДГУ – Використання ігрових та сюжетних танців 

у процесі формування хореографічних умінь дітей у просторі 

позашкільних закладів освіти 

Нечипорук В.І. – здобувач в/о І (магістерського) ступеня спец. 013 

«Початкова освіта» РДГУ – Дошкільна освіта в Україні: погляд 

студента 

Сидорчук О.С. – асп. Ін-ту спеціальної педагогіки та психології ім. 

М.Ярмаченка, директор центру розвитку «Clever Space» – 

Використання методів арт-терапії під час адаптації дитини з 

ООП до закладу дошкільної освіти в умовах інклюзивної групи  

Манелюк В.Д. – здобувач в/о ІІ (магістерського) ступеню спец. 024 

«Хореографія» РДГУ – Постмодерні прояви в танці джаз-модерн 

(на прикладі діяльності школи сучасної хореографії РМ ПДМ) 

Боровська А. – здобувач в/о ІІ (магістерського) ступеня спец. 024 

«Хореографія» РДГУ – Специфіка мистецтва хореографії в системі 

позашкільних закладів освіти 

Чорна К.В. – викл. каф. режисури і акторської майстерності ф-ту 

сценічного мистецтва КНУКіМ – Формат інфотейнмент – еталон 

новизни і цікавості 

Лавринюк М.О. – вчитель-методист Гіркополонківської ДМШ – 

Використання інноваційних технологій у процесі навчання гри на 

акордеоні в ДМШ  

 



СЕКЦІЯ VІ. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ  

КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКОГО ПРОСТОРУ ОЧИМА МОЛОДІ 
 

(корп. №.І, вул. С.Бандери, 12, ауд. № 58) 
 

Керівник секції: к. і. н., доц. Казначєєва Людмила Миколаївна 

Секретар секції: голова СНТ «Афіна» кафедри, здобувач в/о ІІ 

(магістерського) ступеня спец. 034 «Культурологія» Вальд Богдан 
 

Допровіді:  
 

Бежакова Т. – здобувач в/о І (бакалаврського) ступеня спец. 028 

«Менеджмент соціокультурної діяльності» РДГУ – Провідні тенденції 

сучасної культурної ситуації в Україні 

Федун Ю.А. – здобувач в/о І (бакалаврського) ступеня спец. 027 

«Музеєзнавство. Пам’яткознавство» РДГУ – Сучасні форми культурно-

дозвіллєвої діяльності в музеях України 

Карпець В.П. – здобувач в/о І (бакалаврського) ступеня спец. 027  

«Музеєзнавство. Пам’яткознавство» РДГУ – Концептуальні засади та 

практика трансформаційних процесів сучасного українського 

музейництва 

Самойлова В.В. – здобувач в/о І (бакалаврського) ступеня спец. 027 

«Музеєзнавство. Пам’яткознавство» РДГУ – Дослідження діяльності 

І.Свєшнікова крізь призму документів  

Ковенько Б.М. – здобувач в/о І (бакалаврського) ступеню спец. 027 

«Музеєзнавство. Пам’яткознавство» РДГУ – Внесок Б.Возницького у 

збереження культурної спадщини Україн 

Максимова А.П. – здобувач в/о І (бакалаврського) ступеня спец. 027 

«Музеєзнавство. Пам’яткознавство» РДГУ – Борис Возницький і музейна 

справа на Рівненщині  

Холод П. – здобувач в/о І (бакалаврського) ступеня спец. 034 

«Культурологія» РДГУ – Форми патріотичного виховання в умовах 

російської агресії  

Баніт В.М. – здобувач в/о І (бакалаврського) ступеня спец. 028 

«Менеджмент соціокультурної діяльності» РДГУ – Образотворче 

мистецтво в соціокультурному просторі м. Рівне 

Козлова А.О. – здобувач в/о І (бакалаврського) ступеня КНУКіМ – 

«Грейс Келлі» – ікона стилю ХХ ст. 

Мороз Г.В. – здобувач в/о І (бакалаврського) ступеня спец. 028 

«Менеджмент соціокультурної діяльності» РДГУ – Перформенс як 

феномен сучасного мистецтва  



Мисюк А.О. – здобувач в/о І (бакалаврського) ступеня каф. фешн-

бізнесу КНУКіМ – Мода як один із чинників формування культури і 

свідомості людини 

Степасюк Д. – здобувач в/о І (бакалаврського) ступеня 

Волинського коледжу культури і мистецтв ім. І.Ф.Стравінського – 

Звуковий простір фільму О. Саніна «Поводир» 

Мисюк А.О. – здобувач в/о І (бакалаврського) ступеня каф. фешн-

бізнесу КНУКіМ – Мода як один із чинників формування культури і 

свідомості людини 

Білогорка Д.В. – здобувач в/о І (бакалаврського) ступеня КНУКіМ 

– Розвиток сталої моди в Україні початку ХХІ ст.  

Чернухіна М.О. – здобувач в/о І (бакалаврського) ступеня каф. фешн-

бізнесу КНУКіМ – Індустрія моди в умовах глобалізації культури 

Данилова В.В. –  здобувач в/о І (бакалаврського) ступня КНУКіМ 

– М.Дітрих та її нововведення 

Гуленко В.Ю. – здобувач в/о І (бакалаврського) ступеня каф. фешн-

бізнесу КНУКіМ – Вплив культури різних країн на формування закупок 

одягу баєрами на показах для продажу в торгових мережах 

Чиж К.В. – здобувач в/о І (бакалаврського) ступеня спец. 034 

«Культурологія» РДГУ – Проблеми дозвілля сучасної молоді 

Гаврилюк С.В. – здобувач в/о І (бакалаврського) ступеня спец. 013 

«Початкова освіта» Дубенського пед. коледжу РДГУ – Батьківські 

збори як особлива форма освітньої комунікації: сучасні аспекти 

Козачук А.Г: – здобувач в/о І (бакалаврського) ступеня спец. 231 

«Соціальна робота» Дубенського пед. коледжу РДГУ – Специфіка 

діяльності та вимоги до педагога у сучасному освітньому просторі 
Мовчан Н.А. – здобувач в/о І (бакалаврського) ступеня спец. 034 

«Культурологія» РДГУ – Мурали як вид сучасного мистецтва 

Макарчук Н.Г. – здобувач в/о І (бакалаврського) ступеня спец. 034 

«Культурологія» РДГУ – Культурно-мистецький потенціал 

Теребовлянщини: сучасні реалії 

Наумова С.В. – здобувач в/о І (бакалаврського) ступеня спец. 034 

«Культурологія» РДГУ – Сучасні форми роботи бібліотек Львівської 

області 

Клімцова І.П. – здобувач в/о І (бакалаврського) ступеня спец. 034 

«Культурологія» РДГУ – Фестивалі Рокитнівщини: досвід перспективи 

організації  

Вежичанін М.С. – здобувач в/о І (бакалаврського) ступеня спец. 034  

«Культурологія» РДГУ – Сучасне дозвілля молоді Рокитнівщини  



Феллер Д.С. – здобувач в/о І (бакалаврського) ступеня спец. 024 

хореографії РДГУ – Танцювальна культура як форма реалізації 

творчого потенціалу людини 

Рибка Т.С. – здобувач в/о І (бакалаврського) ступеня каф. 

культурології і хореографічного мистецтва СНУ ім. Лесі Українки – 

Сценічна інтерпретація українського хореографічного фольклору у 

репертуарі Національного заслуженого академічного ансамблю 

танцю України ім. П.Вірського 

Руденко Я.В. – здобувач в/о 1 (бакалаврського) ступеня, спец. 024 

«Хореографія» РДГУ – Роль українського народного танцю у 

формуванні  національній культурі України 

Шевчук З.О. – здобувач в/о І (бакалаврського) ступеня спец. 24 

«Хореографія» РДГУ – Хореографічні гуртки як багатофакторна 

система виховання фахівця 

Філик С.О. – здобувач в/о І (бакалаврського) ступеня каф. 

культурології і хореографічного мистецтва СНУ ім. Лесі Українки – 

Тенденції розвитку сучасного хореографічного мистецтва 
Плиска Я.О. – здобувач в/о І.(бакалаврського) ступеня спец. 024 

«Хореографія» РДГУ – Уроки хореографії в шкільній освіті 

Левчук Т.І. – здобувач в/о І (бакалаврського) ступеня спец. 034 

«Культурологія» РДГУ – Інклюзивне навчання: зарубіжний досвід  

Майборода А. – здобувач в/о І (бакалаврського) ступеня спец. 024 

«Хореографія» РДГУ – Народно-сценічний екзерсис як засіб формування 

професійних навичок студента 

Павловська В. – здобувач в/о І (бакалаврського) ступеня спец. 024 

«Хореографія» РДГУ – Хореографічна спадщина П.Вірського і 

розвиток українського народно-сценічного танцю 

Паладічук А.В. – здобувач в/о І (бакалаврського) ступеня спец. 024 

«Хореографія» РДГУ – Академічний народний танець: генезис, 

тенденції та інновації 
Гудим А.Р. – здобувач в/о І (бакалаврського) ступеня спец. 024 

«Хореографія» РДГУ – Особливості інноваційних методів 

викладання класичного танцю в бальній хореографії 

Кокота Я.Б. – здобувач в/о І (бакалаврського) ступеня спец. 024 

«Хореографія» РДГУ – Методичні основи класичного танцю в 

практиці підготовки хореографа 

Михальська А.В. – здобувач в/о І (бакалаврського) ступеня каф. 

культурології і хореографічного мистецтва СНУ ім. Лесі Українки – 

Партерний тренаж як засіб розвитку фізичних даних танцівника 



Ковальчук Л.І. – здобувач в/о І (бакалаврського) ступеня каф. 

культурології і хореографії СНУ ім. Лесі Українки – Закономірності 

формування рухових якостей на заняттях класичного танцю 
Сова О.В. – здобувач в/о І (бакалаврського) ступеня спец. 024 

«Хореографія» РДГУ – Особливості використання методики 

класичного танцю в системі підготовки гімнасток 

Сорока В.В. – здобувач в/о І (бакалаврського) ступеня спец. 024 

«Хореографія» РДГУ – Методологічні засади системи підготовки 

студентів бальної хореографії 

Франчук А.Р. – здобувач в/о І (бакалаврського) ступеня спец. 024 

«Хореографія» РДГУ – Мистецтво танцю і хореографічна освіта: 

досвід, тенденції, перспективи 

Харчук В.В. – здобувач в/о І.(бакалаврського) ступеня спец. 024 

«Хореографія» РДГУ – Танець Поліського регіону: від автентики до 

сучасної обробки 

Сопільняк В.В. – здобувач в/о І (бакалаврського) ступеня спец. 024 

«Хореографія» РДГУ – «Хореографічне рондо» як експериментальна 

форма 

Польченко Х.В. – здобувач в/о І (бакалаврського) ступеня каф. 

хореографії РДГУ – Інноваційні принципи виконання танцю модерн 

як форми мислення танцівника 

Олійник В.Ю. – здобувач в/о І (бакалаврського) ступеня спец. 024 

«Хореографія» РДГУ – «Брейк-данс» як форма культурної реалізації 

молоді в умовах сьогодення 

Онищук А. – здобувач в/о І (бакалаврського) ступеня спец. 024 

«Хореографія» РДГУ – Вплив хореографічного мистецтва ХХ 

століття на формування професіоналізму сучасного хореографа 

Антонюк Д. – здобувач в/о І (бакалаврського) ступеня спец. 024 

«Хореографія» РДГУ – Вплив європейського хореографічного 

мистецтва на розвиток танцю модерн в Україні 

Чевелюк Я. – здобувач в/о І (бакалаврського) ступеня спец. 024 

«Хореографія» РДГУ – Методологія балетмейстерської діяльності в 

підготовці студентів вищої школи 

Сасько С. – здобувач в/о І (бакалаврського) ступеня спец. 024 

«Хореографія» РДГУ – Інтеграція видів хореографічного мистецтва 

як засіб виховання рівних вікових категорій 

Новак М.С. – здобувач в/о І (бакалаврського) ступеня спец. 024 

«Хореографія» РДГУ – Впровадження стилю «фьюжн» у 

хореографічній теорії 



Малишевська В. – здобувач в/о І (бакалаврського) ступеня спец. 

024 «Хореографія РДГУ – Постмодерний вплив на стилі хореографії 

України: стан, проблеми, тенденції 

Гордійчук Д.Р. – здобувач в/о І (бакалаврського) ступеня спец. 024 

«Хореографія» РДГУ – В.Форсайт–хореограф радикального спрямування 

Ящура В. – здобувач в/о І (бакалаврського) ступеня спец. 024 

«Хореографія» РДГУ – Хореографічна ситуація в сучасній Україні: 

тенденції та інновації 

Прилуцька О.І. – здобувач в/о І (бакалаврського) ступеня спец. 034 

«Культурологія» РДГУ – Гранти як потенційні можливості 

покращення МТБ закладів культури в умовах децентралізації 

Головай З.В. – здобувач в/о І (бакалаврського) ступеня спец. 028 

«Менеджмент соціокультурної діяльності» РДГУ – Організаційні 

особливості управління державними установами сфери культури: 

на прикладі м. Рівне 

Туча Д.М. – здобувач в/о І (бакалаврського) ступеня спец. 028 

«Менеджмент соціокультурної діяльності» РДГУ – Соціокультурна 

діяльність закладів клубного типу м. Рівне  

Басюк Д.П. – здобувач в/о І (бакалаврського) ступеня спец. 028 

«Менеджмент соціокультурної діяльності» РДГУ – Готельно-

ресторанна сфері міста: на прикладі м. Рівне 

Бабак К.М. – здобувач в/о І (бакалаврського) ступеня спец. 028 

«Менеджмент соціокультурної діяльності» РДГУ – Свята, фестивалі, 

церемонії як види спеціальних подій у соціокультурній практиці 

сьогодення 

Зорій М. – здобувач в/о І (бакалаврського) ступеня спец. 034 

«Культурологія» РДГУ – Особливості сценаріїв різних форм 

культурно-дозвіллєвої діяльності 

Віташко А.С. – здобувач в/о І (бакалаврського) ступеня спец. 034 

«Культурологія» РДГУ – Культурний потенціал туристичної мережі 

України і Туреччини (з досвіду організації) 

Галуза (Самолюк) Т.С. – здобувач в/о І (бакалаврського) ступеня 

спец. 034 «Культурологія» РДГУ – Культурно-дозвіллєва діяльність 

клубних закладів Гоннопільської ОТГ: перший досвід 

Семеняка К.П. – здобувач в/о І (бакалаврського) ступеня спец. 034 

«Культурологія» РДГУ – Історія та різновиди боді-арту 

Маслянчук В.М. – здобувач в/о І (бакалаврського) ступеня спец. 

«Актор драматичного театру» РДГУ Реалізація особливостей 

творчого стилю драматурга у створенні ролі 

Бобко Е.Ю. – здобувач в/о І (бакалаврського) ступеня спец. «Режисер 

драматичного театру» РДГУ – Суть дієвого аналізу п’єси і ролі 



Кутішенко Д.О. – здобувач в/о І (бакалаврського) ступеня спец. 

«Режисер драматичного театру» РДГУ – Атмосфера вистави та 

засоби її створення 
Бурчак А.В. – здобувач в/о І (бакалаврського) ступеня спец. 

«Актор драматичного театру» РДГУ – Театральне мистецтво як 

засіб виховання дітей 

Купрунець М.А. – здобувач в/о І (бакалаврського) ступеня спец. 

«Режисер драматичного театру» РДГУ – Взаємовідносини актора і 

режисера у репетиційному процесі 
Дузінська М.М. – здобувач в/о І (бакалаврського) ступеня спец. 

«Актор драматичного театру» РДГУ – Слово в творчості актора. 

Мовна характеристика образу 

Калініченко В.О. – здобувач в/о І (бакалаврського) ступеня спец. 

«Режисер драматичного театру» РДГУ. Основні принципи роботи над 

виставою Ю.О.Завадського 

Петрик І.С. – здобувач в/о І (бакалаврського) ступеня спец. 

«Режисер драматичного театру» РДГУ – Немирович-Данченко про 

«три правди у театральному мистецтві»  

Кисляк Д. – здобувач в/о І (бакалаврського) степеня спец. 

«Режисер драматичного театру» РДГУ – Проблема батьків і дітей у 

п’єсі Мартіна Мак Донаха «Королева краси»  
Богова О. – здобувач в/о І (бакалаврського) ступеня спец. «Актор 

драматичного театру» РДГУ – Акторське втілення ролі Шарлотти в 

структурі режисерського задуму вистави «Дон Жуан» за п’єсою 

Мольєра  

Костючок С. – здобувач в/о І (бакалаврського) ступеня спец. 

«Актор драматичного театру» РДГУ – Тема кохання в п’єсі В.Шекспіра 

«Ромео і Джульєтта» 

Сосновська О. – здобувач в/о І (бакалаврського) ступеня спец. 

«Актор драматичного театру» РДГУ – Особливості втілення сучасної 

драматургії О.Миколайчука-Низовця «Дикий мед у рік чорного півня» 

в умовах студентського театру 

Нестер М. – здобувач в/о І (бакалаврського) ступеня спец. «Режисер 

драматичного театру» РДГУ – Християнські мотиви у новелі «Злодій» 

В.Стефаника і їх сценічне втілення 
Новакович Марк-Єфрем – здобувач в/о І (бакалаврського)  

ступеня ЛНМА ім. М.В.Лисенка – Еволюція скрипкової сонати: на 

прикладі творчості Л. ван Бетховена, Й.Брамса, Ф.Якименка  

Савчук В. – здобувач в/о І (бакалаврського) ступеня спец. 028 

«Менеджмент соціокультурної сфери» РДГУ – Тату як вид мистецтва 
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