
 

Національна академія мистецтв України 

І Н С Т И Т У Т  К У Л Ь Т У Р О Л О Г І Ї 

 

 

 

 

Дистанційна наукова конференція 

 

Перспективи динаміки культури  

в контексті самоорганізації суспільства в ХХІ столітті 

 

 

 

 
П Р О Г Р А М А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 грудня 2019 року 

Київ 



Оргкомітет: 

     Чміль Ганна Павлівна – директор Інституту культурології НАМ України, 

академік Національної академії мистецтв України, доктор філософії, професор;   

 

      Жукова Наталія Анатоліївна – заступник директора з наукової роботи 

Інституту культурології НАМ України, доктор культурології, професор; 

 

      Кузнєцова Інна Володимирівна – вчений секретар Інституту культурології 

НАМ України, доктор філософії (Ph.D., філософія), доцент, старший науковий 

співробітник; 

 

      Демещенко Віолета Валеріївна – в.о. завідувача відділу теорії та історії 

культури Інституту культурології НАМ України, доктор філософії (Ph.D., теорія 

та історія культури), доцент.  

 

 

                                         Модератор: 

                                     Демещенко Віолета Валеріївна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОПОВІДІ 

Безклубенко Сергій  Данилович, доктор філософських наук, професор, 

провідний науковий співробітник відділу теорії та історії культури Інституту 

культурології НАМ України  

Самоорганізація як єдність стихійного (хаос) та інституційного 

(космос) 

 

Берегова Олена Миколаївна, доктор мистецтвознавства, професор, провідний 

науковий співробітник відділу теорії та історії культури Інституту культурології 

НАМ України 

Наукова інтеграція та самоорганізаційні процеси в культурі України 

в ХХІ столітті 

 

Більченко Євгенія Віталіївна, доктор культурології, професор, провідний 

науковий співробітник відділу екранної культури та інформаціоналізму 

Інституту культурології НАМ України  

Статичні й динамічні параметри культури крізь призму соціальної 

самоорганізації 

 

Бойко Зінаїда Василівна, молодший науковий співробітник відділу культурної 

спадщини та пам’яткоохоронної справи Інституту культурології НАМ України 

Самоорганізаційні процеси у сфері охорони культурної спадщини: 

освітні аспекти 

 

Бондаренко Леся Миколаївна, радник при дирекції Інституту культурології 

НАМ України  

Самоорганізаційні функції ігрової діяльності 

 

Булгакова Наталія Валеріївна, викладач кафедри міжнародного туризму 

Київського національного університету культури і мистецтв  

Національна спілка краєзнавців у сучасному туристичному просторі 

 

Вишневська Галина Георгіївна, доктор філософії (Ph.D., культурологія), доцент 

кафедри міжнародного туризму Київського університету культури  

Фестивальний рух в Україні на сучасному етапі 

 

Волков Сергій Михайлович, доктор культурології, професор кафедри 

виконавських дисциплін №2 Київської муніципальної академії музики імені     

Р. М. Глієра. 

Прагматизм сучасних мистецьких студій як досвід самоорганізації 

інституалізованих освітніх систем України. 

 

Гаєвська Тетяна Іллівна, доктор філософії (Ph.D., теорія та історія культури), 

старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу теорії 

та історії культури Інституту культурології НАМ України 

Свято – культурний продукт  у сучасному культурному просторі 



 

Гармель Оксана Володимирівна, кандидат мистецтвознавства, доцент, Київська 

муніціпальна академія музики імені Р. М. Глієра  

Осмислення культурних феноменів у творчості сучасних українських 

композиторів 

 

Гончаренко Наталія  Кузьмівна, молодший науковий співробітник відділу 

екранної культури та інформаціоналізму Інституту культурології НАМ України  

Поєднання академічності й популярності: публічна історія в 

сучасному українському контексті 

 

Гриценко Олександр Андрійович, доктор філософії (Ph.D., технічні науки), 

заслужений діяч мистецтв, старший науковий співробітник відділу культурної 

спадщини та пам’яткоохоронної справи Інституту культурології НАМ України 

Гуманітарна інтелігенція  різних регіонів України як дієвці процесу   

декомунізації (2015–2018) 

 

Демещенко Віолета Валеріївна, доктор філософії (Ph.D., теорія та історія 

культури), доцент, провідний співробітник відділу культурної антропології 

Інституту культурології НАМ України 

Історичні витоки самоорганізації: теорія і практика 

 

Дорога Алла Євгенівна, кандидат філософських наук, доктор філософії (Ph. D 

естетика), професор кафедри етики та естетики НПУ імені М. П. Драгоманова. 

Громадянське суспільство в процесі оновлення соціокультурного 

простору 

 

Жукова Наталія Анатоліївна, доктор культурології, професор, заступник 

директора з наукової роботи Інституту культурології НАМ України  

Перспективи культурної динаміки в логіці самоорганізації 

суспільства: Український контекст 

 

Крупа Інна Петрівна, асистент кафедри КНУКіМ 

Сучасна динаміка туристичного потенціалу історико-культурної 

спадщини Львівщини  

 

Кузнєцова Інна Володимирівна, доктор філософії (Ph.D., філософія), старший 

науковий співробітник, доцент, вчений секретар Інституту культурології НАМ 

України 

Самореалізація і соціалізація людей третього віку у світі та Україні 

 

Кретов Андрій Іванович, кандидат філософських наук, доцент, викладач 

кафедри культури та соціально-гуманітарних дисциплін НАОМА 

Соціальне та культурне: теоретико-методологічні проблеми 

співвідношення 



Левчук Ярослава Миколаївна, доктор філософії (Ph.D., філологія), старший 

науковий співробітник відділу культурної антропології Інституту культурології 

НАМ України 

Спадщина традиційного родинного виховання в сучасній сільській 

культурі Одещини 

 

Міщенко Марина Олексіївна, доктор філософії (Ph.D., юридичні науки), 

в. о. завідувача відділу культурної спадщини та пам’яткоохоронної справи 

Інституту культурології НАМ України  

Самоорганізація як важлива складова участі громадськості в охороні 

культурної спадщини 

  

Новік-Кретова Ірина Борисівна, викладач-методист КДШМ ім С. Турчака 

Проблеми реформи музичних шкіл та динаміка української 

культури в ХХІ ст.  

 

Олійник Олександра Сергіївна, доктор філософії (Ph.D., культурологія), 

завідувач відділу теорії та історії культури Інституту культурології НАМ 

України 

Динаміка культури: історичні форми інституалізації мистецтва (за 

працею Алеся Дебеляка) 

 

Остафійчук Інна Миколаївна, молодший науковий співробітник відділу 

культурної антропології Інституту культурології НАМ України  

Подолання кризових явищ культури в контексті самоорганізації 

 

Отрешко Наталія Борисівна, доктор соціології, провідний науковий 

співробітник відділу соціології культури Інституту культурології НАМ України 

Самоорганізація дискурсивних структур сучасної культури 

 

Причепій Євген Миколайович, доктор філософських наук, професор, 

в. о. завідувача відділу культурної антропології Інституту культурології НАМ 

України 

Структура з двох богинь в геометричних орнаментах 

 

Судакова Валентина Миколаївна, доктор філософських наук, доцент, 

завідувач відділу соціології культури Інституту культурології НАМ України  

Презентаційні практики в організації культурних подій 

 

Сидорчук Тетяна Анатоліївна, аспірантка Київського національного 

університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого 

Естетичні концепції поняття «кліп» 

 

 



Устименко Л М., кандидат педагогічних наук, доцент КНУКіМ, викладач 

КНУКіМ 

Динаміка формування туристичної культури в контексті збереження 

національної своєрідності в епоху глобалізації   

 

Чміль Ганна Павлівна, академік НАМ України, доктор філософських наук, 

доцент, директор Інституту культурології НАМ України 

Особистість і культура: модуси взаємодії в контексті самоорганізації 
 

 

ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ 


