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виконавських дисциплін №2 Київської муніципальної академії музики імені 
Р. М. Глієра, директор Київського державного музичного ліцею імені М. В. Лисенка 
(Київ, Україна) 

Молодіжні мистецькі практики в діалозі культур 

Ганієва Афаг, Ph.D. у сфері музикознавства, Сумгаїтський державний 
університет (Сумгаїт, Азербайджан). Ganiyeva Afaq, Ph.D. in the area of 
musicology, Sumgait State University (Sumgait, Azerbaijan) 

Мультикультурні цінності в азербайджанській музичній культурі. 
Multicultural values in Azerbaijani music culture 

Ганієв Телман, Ph.D., доцент Азербайджанської національної 
консерваторії (Баку, Азербайджан). Ganiyev Telman, Ph.D., docento of the 
Azerbaijan National Conservatory (Baku, Azerbaijan) 

Мультикультурні цінності в поезії Нізамі Гянджеві. Multicultural values 
in the poetry of Nizami Ganjavi 

Громченко Валерій Васильович, доктор мистецтвознавства, професор 
кафедри «Оркестрові інструменти», проректор з наукової роботи 
Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки (Дніпро, Україна) 

Сценічно-одноосібне виконавство крізь призму культури музичної 
риторики 



Дутчак Віолетта Григорівна, докторка мистецтвознавства, 
професорка, завідувачка кафедри музичної україністики та народно-
інструментального мистецтва, Прикарпатський національний університет імені 
Василя Стефаника (Івано-Франківськ, Україна)  

Бандурне мистецтво у міжкультурному діалозі: виміри і виклики 

Корнієнко Неллі Миколаївна, докторка мистецтвознавства, PH.D., 
академік НАМ України (Київ, Україна) 

Художня культура: нові виміри людини 

Кравченко Анастасія Ігорівна, докторка мистецтвознавства, 
завідувачка відділу аспірантури і докторантури, доцентка кафедри культурології та 
інформаційних комунікацій Національної академії керівних кадрів культури і 
мистецтв (Київ, Україна) 

Культурна дипломатія України в Китаї: актуальний стан та проєктні 
перспективи 

Макала Ярослав, доцент, Ph.D. з габілітацією, Інститут політичних наук 
та адміністрування Зеленогурського Університету (Зелена Гура, Польща). Macała 
Jarosław, Associate Professor, Ph.D. with Habilitation, Institute of Political Sciences 
and Administration, University of Zielona Góra (Zielona Góra, Poland) 

Культурне та політичне домінування Заходу в польській популярній 
музиці після 1989 року. Cultural and political domination of the West in 
Polish popular music after 1989  

П’ятницька-Позднякова Ірина Станіславівна, докторка 
мистецтвознавства, доцентка кафедри музичного мистецтва Миколаївського 
національного університету імені В. О. Сухомлинського (Миколаїв, Україна) 

Діалогічний вимір сучасного музичного дискурсу: постановка 
проблематики  

Причепій Євген Миколайович, доктор філософських наук, професор, 
в. о. завідувача відділу культурної антропології Інститут культурології 
Національної академії мистецтв України (Київ, Україна)  

До питання походження орнаменту. 

Сапенько Роман, доктор філософських наук, професор Зеленогурського 
університету (Зелена Гура, Польща). Sapenko Roman, doctor of Science 
(Philosophy), Professor, University of Zielona Gora (Zielona Gora, Poland)  

Транскультурність із перспективи постгуманізму. Transculturality from 
the perspective of posthumanism 

Соломонова Ольга Борисівна, докторка мистецтвознавства, професорка 
кафедри історії світової музики Національної музичної академії України імені 
П. І. Чайковського (Київ, Україна) 

Етнічна ідентифікація культуротворчої особистості в полікультурному 
просторі України 



Судакова Валентина Миколаївна, докторка соціологічних наук, 
завідувачка відділу Інституту культурології НАМ України (Київ, Україна) 

Гібридизація культури як прояв глобальної залежності 

Юдкін-Ріпун Ігор Миколайович, доктор мистецтвознавства, член-
кореспондент Національної академії мистецтв України, провідний науковий 
співробітник Інституту культурології НАМ України (Київ, Україна) 

Мереологія як метод крос-культурних досліджень 

Гаєвська Тетяна Іллівна, кандидатка історичних наук, старший 
науковий співробітник Інституту культурології НАМ України (Київ, Україна) 

Самоорганізаційні процеси у проєктуванні святкових подій 

Галузевська Олена Миколаївна, кандидатка мистецтвознавства, 
викладачка Київської муніципальної академії музики ім. Р. М. Глієра (Київ, 
Україна) 

Постсучасні ризики в онлайн-освіті (з досвіду викладання музичної 
літератури в коледжі КМАМ їм. Р. М. Глієра в умовах пандемії) 

Гармель Оксана Володимирівна, кандидатка мистецтвознавства, 
доцентка, доцентка кафедри теорії музики Київської муніципальної академії 
музики ім. Р. М. Глієра м. Київ, Україна (Київ, Україна) 

Діалог культурних кодів у творчості Вірка Балея  

Гончаренко Надія Кузьмівна, старший науковий співробітник відділу 
культурної спадщини та пам’яткоохоронної справи Інституту культурології НАМ 
України (Київ, Україна) 

Осмислення геноцидів як чинник діалогу культур в Україні:  Голокост і 
Сюргюн у політиці пам'яті, в наукових дослідженнях та в історичній 
освіті 

Демещенко Віолета Валеріївна, кандидатка історичних наук, докторка 
філософії (Ph.D., історія), доцентка, провідний науковий співробітник Інституту 
культурології НАМ України (Київ, Україна) 

Культурогенез як складова світової самоорганізації  

Дика Ніна Орестівна, кандидатка мистецтвознавства, доцентка, 
доцентка кафедри камерного ансамблю та квартету і кафедри загального та 
спеціалізованого фортепіано Львівської національної музичної академії імені 
М. В. Лисенка (Львів, Україна) 

Простір Камералістики: Міжнародний фестиваль камерної музики 
«SZYMANOWSKI QUARTET та друзі» у Львові 

Дубровний Тарас Миколайович, кандидат мистецтвознавства, доцент, 
в. о. завідувача кафедри музикознавства та хорового мистецтва Львівського 
національного університету імені Івана Франка (Львів, Україна) 

Кітч як рушійна сила еволюції жанру пісні в Україні ХІХ – першої 
половини ХХ століття 



Коробка Тетяна Сергіївна, кандидатка мистецтвознавства, солістка 
Хору Українського радіо, старша викладачка ІППО Київського університету імені 
Бориса Грінченка (Київ, Україна) 

Сучасні комунікаційні зв’язки Хору Українського радіо 

Кузнєцова Інна Володимирівна, кандидатка філософських наук, 
доцентка, старший науковий співробітник, вчений секретар Інституту 
культурології НАМ України (Київ, Україна) 

Культура наукового діалогу: факти, істина, гідність 

Ластовецька-Соланська Зоряна Миколаївна, кандидатка 
мистецтвознавства, доцентка кафедри історії музики Львівської національної 
музичної академії імені М. В. Лисенка (Львів, Україна) 

Національні соціокультурні цінності в мультикультурному 
глобалізованому просторі сучасності: деякі аспекти транскультурної 
взаємодії та збереження ідентичності 

Летичевська Оксана Миколаївна, кандидатка мистецтвознавства, 
науковий співробітник Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології 
ім. М. Т. .Рильського НАН України (Київ, Україна) 
Хор Національної опери України у розвитку міжкультурного музичного 
діалогу 

Лі Цін，кандидатка мистецтвознавства, викладачка кафедри оперного 

співу Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського (Київ, 
Україна)  

Музичний діалог Україна - Китай 

Лісняк Iнна Миколаївна, кандидатка мистецтвознавства, науковий 
співробітник Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології 
ім. М. Т. .Рильського НАН України (Київ, Україна) 
Особливості розвитку виконавства на українських народних 
інструментах у сучасному глобалізованому просторі 

Міщенко Марина Олексіївна, кандидатка юридичних наук, завідувачка 
відділу Інститут культурології НАМ України(Київ, Україна) 

Діалог як спосіб комунікації у контексті реформування національної 
пам’яткоохоронної сфери 

Обух Людмила Василівна, кандидатка мистецтвознавства, доцентка, 
завідувача кафедри мистецької освіти Навчально-наукового інституту педагогіки 
Житомирського державного університету імені Івана Франка (Житомир, Україна) 

Менеджерська діяльність Романа Реваковича як вияв полікультурності 

Олійник Олександра Сергіївна, кандидатка культурології, завідувачка 
відділу Інституту культурології НАМ України (Київ, Україна) 

Діалогічність репрезентації і споживання культурного продукту 

Сікорська Ірина Михайлівна, кандидатка мистецтвознавства, старший 
науковий співробітник відділу музикознавства та етномузикології Інституту 
мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. .Рильського НАН 
України (Київ, Україна) 



Дискурс українсько-зарубіжного полілогу на сторінках «Української 
музичної енциклопедії» 

Ракочі Вадим Олександрович, кандидат мистецтвознавства, докторант 
кафедри історії музики Львівської національної музичної академії імені 
М. В. Лисенка, викладач циклової комісії «Музично-теоретичні дисципліни» 
Київської муніципальної академії музики імені Р. М. Глієра; (Львів, Київ, Україна)  

Concerto ripieno – Концерт для оркестру: діалог епох  

Ткач Юлія Сергіївна, кандидатка мистецтвознавства, доцентка кафедри 
хорового диригування Національної музичної академії України 
ім. П. І. Чайковського, художній керівник та головний диригент Академічної 
хорової капели Українського радіо, заслужена артистка України (Київ, Україна) 

Взаємодія індивідуального та колективного виконавських стилів у 
хоровому мистецтві 

Шинкарук Ірина Володимирівна, народна артистка України, доцентка 
кафедри мистецької освіти Навчально-наукового інституту педагогіки 
Житомирського державного університету імені Івана Франка (Житомир, Україна) 

Особливості організації масових мистецьких заходів на Житомирщині 
крізь призму полікультурності 

Юферова Ганна Володимирівна, кандидатка мистецтвознавства, 
старша викладачка кафедри гуманітарних та музично-інноваційних дисциплін 
Київської муніципальної академії музики ім  Р. М. Глієра (Київ, Україна) 

Музичні комп’ютерні технології: від самоорганізаційних процесів до 
системного наукового дослідження 

Адлуцький Гліб Вікторович, аспірант I року навчання, старший 
викладач кафедри «Фортепіано»Дніпропетровської академії музики ім. 
М. І. Глінки (Дніпро, Україна) 

Й. С. Бах. Добре темперований клавір І том. Редакція Б. Муджелліні чи 
уртекст? 

Бондаренко Андрій Ігорович, концертмейстер кафедри музичного 
мистецтва Київського національного університету культури і мистецтв (Київ, 
Україна) 

Проблеми розвитку електронної музики в умовах глобалізаційних 
викликів 

Вінаріков Данило Сергійович, викладач кафедри “Музичне мистецтво 
естради” Дніпропетровської академії музики імені М І. Глінки, аспірант 1-го року 
навчання (Дніпро, Україна) 

Специфіка взаємодії квінтету дерев’яних духових, тенор-саксофона та 
джазового комбо 

Денькович Василь Степанович, аспірант Київського національного 
університету культури і мистецтв (Київ, Україна) 

Глокалізаційний акцент у глобалізаційних викликах сучасної культури 



Зінченко Вероніка Михайлівна, аспірантка кафедри історії світової 
музики Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського (Київ, 
Україна) 

Діалогічний простір симфонії-балету «Liebestod» Віталія Губаренка 

Івчук Костянтин Олександрович, асистент-стажист 
Дніпропетровської академії музики ім. М. І. Глінки (Дніпро, Україна) 

Free jazz як стиль у світових та українських виконавських практиках 

Круліковська Тетяна Петрівна, здобувачка кафедри історії музики 
Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка (Львів, Україна) 

«Podole» Оскара Кольберга як приклад українсько-польських зв’язків 
Поділля ХІХ ст. 

Младенова Тетяна Валеріївна, асистентка кафедри музикознавства та 
хорового мистецтва Львівського національного університету  імені Івана Франка 
(Львів, Україна) 

Феномен діалогічності Кримського культурного ландшафту: 
музикологічний аспект 

Сидорчук Тетяна Анатоліївна, аспірантка Київського національного 
університету театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого (Київ, Україна) 

Про сутнісні відмінності дефініцій «форма» та «формат» у 
медіамистецтві 

Сурнін Микита Сергійович, молодший науковий співробітник Інституту 
культурології НАМ України (Київ, Україна) 

Глобальний семіозис у сучасному кіно України 

Щелканова Світлана Олександрівна, аспірантка кафедри 
інтерпретології та аналізу музики Харківського національного університету 
мистецтв імені І. П. Котляревського (Харків, Україна) 

Поетика ранніх симфоній Валентина Сильвестрова: Musica Mundana vs 
Musica Humana 

 

 

ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ 


