
Додаток до листа Інститут модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки 

України  

від _04.09.2020_№  22.1/10-1748 

 

Форма 1 

Пропозиції до переліку проведення наукових конференцій 

з проблем вищої освіти і науки в системі Міністерства освіти і науки України на 2021 рік  
Київський національний університет культури і мистецтв  

(назва закладу вищої освіти, наукової установи) 
 

 № Тема Заклад вищої освіти (установа), Місто Кількість Міністерства, відомства або 

 з/п конференції відповідальний за проведення, та термін учасників установи, що є співорганізаторами 

   адреса, телефон, е-mail проведення  заходу 

 1 2 3 4 5 6 

       

   І. МІЖНАРОДНІ КОНФЕРЕНЦІЇ   

       

 

1.1 Міжнародна науково-

практична конференція  

 «Імідж і репутація: сучасні 

тенденції та виклики» 

Київський національний університет 

культури і мистецтв,  

кафедра зв’язків з громадськістю 

і журналістики, 

02000, м. Київ, вул. Є. Коновальця, 36. 

Відповідальні особи: 

Кочубей Л. О., 

(066)-313-39-84, 

lariasa1kochubey@ukr.net 

Тимошик М. С., 

(097) 96-888-77; 

nkin@ukr.net 

Парфенюк І. М. 

(050) 97-578-29; 

parfeniuk10@gmail.com 

м. Київ, 

 18–19 березня 2021 р. 

100 Міністерство освіти і науки України; 

Міністерство культури та інформаційної 

політики України;  

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти»; 

Київський національний університет 

культури і мистецтв; 

Каракалпакський державний 

університет ім. Бердаха (м. Нукус, 

Узбекистан); 

Варшавський університет менеджменту 

(м. Варшава, Польща); 

Вища Варшавська школа менеджменту 

(м. Варшава, Польща); 

Чеський ВНЗ Newton College (м. Прага, 

Чехія);  

Інститут медіалогії й культурології 

Дюссельдорфського державного 

університету ім. Генріха Гейне  

(м. Дюссельдорф, Німеччина) 

       

 

1.2 VІІІ Міжнародна науково-

практична конференція 

«Гостинність, сервіс, 

туризм: досвід, проблеми, 

Київський національний університет 

культури і мистецтв, 

факультет готельно-ресторанного  

і туристичного бізнесу, 

м. Київ, 

8–9 квітня 2021 р. 

71 Міністерство освіти і науки України; 

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти»; 

Директорат туризму Міністерства 

http://knukim.edu.ua/465354-2/
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інновації» кафедра готельно-ресторанного  

і туристичного бізнесу, 

02000, м. Київ, вул. Є. Коновальця, 36, 

ауд. 205. 

Відповідальні особи: 

Комарніцький І. О., 

Русавська В. А., 

Плецан Х. С.  

(044) 53-72-098, 

naukafgritb@ukr.net 

 

культури та інформаційної політики 

України; 

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków 

Obcych w Warszawie (WSTiJO) 

(Республіка Польща); 

Wyższa Szkoła Turystyki i 

Ekologii (Республіка Польща); 

Університет Арістотеля (Салоники, 

Греція); 

Академічне співтовариство Михайла 

Балудинського (Словаччина); 

Міжнародна торгівельна палата ICC 

Ukraine; 

Асоціація кулінарів України; 

Асоціація сомельє України 

 1.3 V Міжнародна науково-

практична конференція 

«Україна і світ: теоретичні  

та практичні аспекти 

діяльності у сфері 

міжнародних відносин» 

Київський національний університет 

культури і мистецтв, 

факультет журналістики і міжнародних 

відносин, 

кафедра міжнародних відносин, 

02000, м. Київ, вул. Є. Коновальця, 36, 

корп. 2, ауд. 405. 

Відповідальні особи: 

Костиря І. О., 

Білецька О. О., 

(044) 529-98-65, 

mv.knukim@gmail.com 

 

м. Київ, 

21–22 квітня 2021 р. 

70 Міністерство освіти і науки України; 

Міністерство культури та інформаційної 

політики України; 

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти»; 

Київський національний університет 

культури і мистецтв; 

Київський університет культури; 

Варшавський університет менеджменту 

(Collegium Humanum Szkoła Główna 

Menedżerskazawie); 

Гуманітарний університет ім. Болеслава 

Пруса (Warszawska Wyższa Szkoła 

Humanistyczna im. Bolesława Prusa), 

(Польща); 

Лондонська бізнес школа «Apsley» 

(Apsley Business Scholl of London), 

(Великобританія); 

Університет «Ньютон Коледж» (Newton 

College), (Прага, Чехія); 

Університет Адама Міцкевича (Познань, 

Польща); 

Університет «Данубіус» (Галаті, 

Румунія) 

 

1.4 VІ Міжнародна науково-

практична конференція 

«Інформаційні технології  

в культурі, мистецтві, 

Київський національний університет 

культури і мистецтв,  

факультет дистанційного навчання, 

факультет інформаційної політики  

м. Київ, 

22–23 квітня 2021 р. 

100 Міністерство освіти і науки України;  

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти»; 

Київський національний університет 

http://knukim.edu.ua/465354-2/


освіті, науці, економіці та 

бізнесі» 

 

та кібербезпеки,  

кафедра комп’ютерних наук, 

02000, м. Київ, вул. Є. Коновальця,  36,  

к. 403. 

Відповідальна особа: 

Коцюбівська К. І., 

(044)-529-93-19, 

kn.knukim@gmail.com 

 

культури і мистецтв; 

Public institution Information Technologies 

Institute (Kaunas, Lithuania);  

Vytautas Magnus University (Kaunas, 

Lithuania); 

Danubius University (Galati, Romania) 

University of National and World 

Economy (Sofia, Bulgaria); 

Харківський національний університет 

радіоелектроніки; 

Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут»; 

Державний університет інфраструктури 

та технологій; 

Ізмаїльський державний гуманітарний 

університет; 

Українська федерація інформатики; 

Українська асоціація фахівців  

з інформаційних технологій; 

Українська національна цифрова 

коаліція  «Коаліція цифрової 

трансформації»; 

Всеукраїнська громадська організація 

«Співтовариство ІТ-директорів 

України»; 

Громадська спілка «СТЕМ-КОАЛІЦІЯ» 

 

1.5 Міжнародна науково-

практична конференція 

«Хореографічна культура 

сучасності: глобалізаційні 

виклики» 

Київський національний університет 

культури і мистецтв,  

факультет хореографічного мистецтва, 

02000, м. Київ, вул. Є. Коновальця, 36. 

Відповідальні особи: 

Бігус О. О., 

Підлипська А. М., 

(044) 529 98 32, 

(066) 762 39 83, 

(097) 719 21 44, 

rhf@ukr.net 

м. Київ, 

23–24 квітня 2021 р. 

100 Міністерство освіти і науки України; 

Міністерство культури та інформаційної 

політики України; 

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти»; 

Клайпедський факультет Литовської 

академії музики і театру (Клайпеда, 

Литва); 

Вища академія танцю ім. Алісії Алонсо 

Університету короля Хуана Карлоса 

(Мадрид, Іспанія); 

Відділ театру Інституту мистецтв 

Національної академії наук Республіки 

Вірменія (Єреван, Республіка Вірменія); 

Білоруський державний університет 

культури і мистецтв (Мінськ, Білорусь); 

Консерваторія імені Дезідера Кардоша 

http://www.unwe.bg/en/
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(Топольчани, Словаччина); 

Державна наукова установа «Інститут 

модернізації змісту освіти»; 

Національна хореографічна спілка 

України; 

Приватний вищий навчальний заклад 

«Київський університет культури» 

 1.6 IV Міжнародна науково-

практична конференція 

«Інформація, комунікація 

та управління знаннями  

у глобалізованому світі» 

Київський національний університет 

культури і мистецтв; 

факультет інформаційної політики  

та кібербезпеки, 

кафедра інформаційних технологій, 

кафедра документознавства  

та інформаційно-аналітичної 

діяльності, 

02000, м. Київ, вул. Є. Коновальця, 36. 

Відповідальні особи:  

Новальська Т. В., Бачинська Н. А.,  

Прокопенко Л. І., Цілина М. М., 

(044) 528-04-41, 

ibas.knukim@gmail.com 

м. Київ, 

20–22 травня 2021 р. 

80 Міністерство освіти і науки України;  

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти»; 

Київський національний університет 

культури і мистецтв; 

Білоцерківський інститут економіки та 

управління Університету «Україна»; 

Німецько-українське наукове 

об’єднання ім. Юрія Бойка-Блохина 

(Мюнхен); Малопольська Вища Школа 

(Бжеско); 

Білоруський державний університет 

культури і мистецтв;  

Наукова бібліотека імені 

М. Максимовича Київського 

національного університету  

імені Тараса Шевченка; 

Національна бібліотека України  

імені В. І. Вернадського; 

Український науково-дослідний 

інститут архівної справи та 

документознавства; 

Українська бібліотечна асоціація; 

Наукова бібліотека Київського 

національного університету культури і 

мистецтв 

 1.7 V Міжнародна науково-

практична конференція 

«Креативні технології, 

підприємництво  

і менеджмент в організації 

соціокультурної сфери ХХІ 

століття» 

Київський національний університет 

культури і мистецтв, 

кафедра фешн та шоу-бізнесу, 

02000, м. Київ, вул. Є. Коновальця, 36. 

Відповідальні особи: 

Хлистун О. С., 

Мартинишин Я. М., 

(098) 895-18-89, 

biguss@meta.ua 

м. Київ, 

27–28 жовтня 2021 р. 

 

100 Міністерство освіти і науки України; 

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти»; 

Амстердамський університет 

(Нідерланди); 

Білоруський державний університет 

культури (Білорусь); 

Білостоцький технологічний університет 

(Польща);  



Вища школа бізнесу Національного 

університету Луї (Новий Сонч, Польща); 

Каунаський технологічний університет 

(Литва);  

Київський університет культури; 

Національна академія керівних кадрів 

культури і мистецтв;  

Резекненська академія технологій 

(Латвія); 

Університет св. Іштвана (Угорщина); 

Університет у Жиліні (Словаччина); 

Університет Екстемадура (Іспанія);  

Університет Миколаса Ромеріса 

(Литва);  

Університет мистецтв (США); 

Університет Трас-ос-Монте 

(Португалія);  

Яґеллонський університет (Польща) 

 

1.8 V Міжнародна науково-

практична конференція-

фестиваль  

«Нематеріальна культурна 

спадщина як сучасний 

туристичний ресурс: досвід, 

практики, інновації» 

 

Київський національний університет 

культури і мистецтв, 

факультет готельно-ресторанного  

і туристичного бізнесу, 

кафедра готельно-ресторанного  

і туристичного бізнесу,  

кафедра міжнародного туризму, 

02000, м. Київ вул. Є. Коновальця, 36, 

ауд. 206. 

Відповідальні особи: 

Комарніцький І. О., 

Русавська В. А., 

Плецан Х.С.,  

(044) 53-72-098,  

(096) 90-22-903, 

naukafgritb@ukr.net 

 

м. Київ 

11–12 листопада 

2021 р. 

 

61 Міністерство освіти і науки України; 

Український центр культурних 

досліджень Міністерства культури  

та інформаційної політики України; 

Київський національний університет 

культури і мистецтв; 

Київський університет культури; 

Кафедра білоруської культури  

та фольклористики Гомельського 

державного університету імені 

Франциска Скорини; 

Національний університет архітектури  

і будівництва Вірменії; 

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków 

Obcych w Warszawie (WSTiJO), кафедра 

мов, (Республіка Польща); 

Wyższa Szkoła Turystyki i 

Ekologii (Республіка Польща); 

Український центр культурних 

досліджень; 

Наукова бібліотека Київського 

національного університету культури  

і мистецтв 

 ВСЕУКРАЇНСЬКІ КОНФЕРЕНЦІЇ 

http://knukim.edu.ua/465354-2/


 2.1 Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Філософія подієвої 

культури: історія  

та сучасність» 

Київський національний університет 

культури і мистецтв, 

факультет івент-менеджменту та шоу-

бізнесу, 

кафедра івент-менеджменту та 

індустрії дозвілля, 

кафедра філософії і педагогіки. 

02000, м. Київ, вул. Є. Коновальця, 36, 

корп. 2, ауд. 105. 

Відповідальні особи: 

Кириленко К. М., Петрова І. В., 

Поліщук Л. О., 

(096) 798-82-82, 

petrovaiw@gmail.com 

м. Київ, 

25–26 березня 2021 р. 

80 Міністерство освіти і науки України; 

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти»; 

Київський національний університет 

культури і мистецтв; 

Маріупольський державний університет; 

Херсонський державний університет; 

Рівненський державний гуманітарний 

університет; 

Донецький державний університет 

управління 

 

 2.2 V Всеукраїнський науково-

методичний семінар 

«Формування сучасної 

парадигми менеджмент-

освіти у соціокультурній 

сфері» 

Київський національний університет 

культури і мистецтв, 

кафедра фешн та шоу-бізнесу. 

02000, м. Київ, вул. Є. Коновальця, 36. 

Відповідальні особи: 

Хлистун О. С., 

Мартинишин Я. М., 

(098) 895-18-89, 

biguss@meta.ua 

м. Київ, 

6–7 квітня 2021 р. 

 

100 Міністерство освіти і науки України; 

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти»; 

Київський університет культури; 

Львівська національна академія 

мистецтв;  

Міжрегіональна академія управління 

персоналом; 

Національна академія керівних кадрів 

культури і мистецтв;  

Національна музична академія  

ім. П. І. Чайковського;  

Національний педагогічний університет 

ім. М. П. Драгоманова; 

Сумський державний університет;  

Східноукраїнський національний 

університет ім. В. Даля; 

Українська академія друкарства 

 2.3 Всеукраїнська науково-

практична конференція 

 «Дизайн після епохи 

постмодерну: ідеї, теорія, 

практика» 

 

Київський національний університет 

культури і мистецтв, 

факультет дизайну і реклами. 

м. Київ, вул. Є. Коновальця, 36, корп.1, 

ауд. 509 а. 

Відповідальна особа: 

Удріс-Бородавко Н. С., 

(044) 286-43-48. 

udris.nata@ukr.net  

kaf_gdir_fdir@ukr.net  

 

м. Київ, 

15–16 квітня 2021 р. 

80 Міністерство освіти і науки України; 

Міністерство культури та інформаційної 

політики України; 

Київський національний університет 

культури і мистецтв; 

Київський університет культури; 

Харківська державна академія дизайну  

і мистецтв; 

ГО «Design4Ukraine»;  

Спілка дизайнерів України; 

Спілка художників України;  

mailto:udris.nata@ukr.net
mailto:kaf_gdir_fdir@ukr.net


 MAINO DESIGN UKRAINE (Research & 

Realization agency); 

School of Visual Communication; 

Європейська школа дизайну; 

Українська академія друкарства 

 

2.4 Всеукраїнська наукова 

конференція 

«Актуальні дискурси 

мистецтва естради: традиції 

та європейська інтеграція» 

Київський національний університет 

культури і мистецтв, 

факультет режисури естради. 

м. Київ, вул. Є. Коновальця, 36,  

ауд. 322. 

Відповідальні особи: 

Деркач С. М., Мельник М. М., 

Крипчук М. В., 

(095) 332-32-33, 

mirchukmmm@gmail.com 

м. Київ, 

20 квітня 2021 р. 

 

100 Міністерство освіти і науки України; 

Київський національний університет 

культури і мистецтв; 

Національна академія керівних кадрів 

культури і мистецтв; 

Національний педагогічний університет 

ім. М. П. Драгоманова; 

Київська муніципальна академія 

естрадного та циркового мистецтв; 

Державний науково-методичний центр 

змісту культурно-мистецької освіти; 

Львівська національна академія 

мистецтв; 

Харківська державна академія культури; 

Південноукраїнський національний 

педагогічний університет  

ім. К. Д. Ушинського; 

Мукачівський державний університет; 

Київський національний університет 

театру, кіно і телебачення  

імені І. К. Карпенка-Карого; 

Луганська державна академія культури 

та мистецтв; 

Тернопільський національний 

педагогічний університет  

імені В. Гнатюка; 

Міжнародний гуманітарний 

університет; 

КЗ «Одеський театрально-художній 

коледж»; 

ОКЗ «Лозівський вищий коледж 

мистецтв»; 

Рівненський державний гуманітарний 

університет; 

Миколаївський коледж культури і 

мистецтв; 

Канівський коледж культури і мистецтв 

 2.5 Всеукраїнська наукова Київський національний університет м. Київ, 80 Міністерство освіти і науки України; 

mailto:mirchukmmm@gmail.com


конференція 

«Сценічне мистецтво: 

творчі надбання та 

інноваційні процеси» 

 

культури і мистецтв, 

факультет театру та кіно. 

м. Київ, вул. Є. Коновальця, 36,  

ауд. 322. 

Відповідальні особи: 

Іващенко І. В., Татаренко М. Г., 

Донченко Н. П., 

(050) 332-01-80, 

donchenko.nata1@gmail.com 

22 квітня 2021 р. 

 

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти»;  

Київський національний університет 

культури і мистецтв; 

Київський університет культури; 

Київський національний університет  

імені Тараса Шевченка; 

Національна академія керівних кадрів 

культури і мистецтв; 

Львівська національна академія 

мистецтв; 

Харківська державна академія культури; 

Південноукраїнський національний 

педагогічний університет  

ім. К. Д. Ушинського; 

Національний педагогічний університет 

ім. М.П. Драгоманова; 

Мукачівський державний університет; 

Київський національний університет 

театру, кіно і телебачення  

імені І. К. Карпенка-Карого; 

Тернопільський національний 

педагогічний університет  

імені В. Гнатюка 

 

Виконавець:                                     О. О. Шибер 

 

Проректор з наукової роботи        Т. К. Гуменюк   
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