
ЗВІТ 

про проведення наукової конференції вищим навчальним закладом 

1. Назва вищого навчального закладу (установи), який провів захід 

Національний університет біоресурсів і природокористування 

України 

2. Назва заходу 

VI Міжнародна науково-практична конференція «Діалог культур: Україна 

– Греція (1000-річчя афонської спадщини в Україні)»  

3. Адреса закладу (установи), на базі якого проведено захід 

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 16, навчальний корпус № 15-а,  
4. Дата проведення заходу 

21–22 вересня 2015 року 

5. Співорганізатори заходу       

Посольство Греції в Україні 

Національна академія керівних кадрів культури та мистецтв  

6. Кількість учасників 

128 учасників 

7. Перелік навчальних закладів та установ, які взяли участь у заході 

 Cпеціалізована школа №94 «Еллада», м. Київ  

 Городищенський коледж Уманського національного університету 

садівництва, м. Городище  

 Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології 

ім. М. Т. Рильського НАН України 

 Київський коледж культури та мистецтв, 

 Київський національний університет будівництва і архітектури, 

м. Київ 

 Київський національний університет імені Тараса Шевченка  

 Київський національний університет культури і мистецтв, 

 Київський славістичний університету 

 Ладижинська дитяча музична школа, м. Ладижин 

 Маріупольський державний університет 

 Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 

 Національна академія Служби безпеки України 

 Національний авіаційний університет, 

 Національний науково-дослідний інститут українознавства та 

всесвітньої історії, м. Київ  

 Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, 

м. Київ 

 Національний технічний університет України «Київський 

політехнічний інститут»,  

 Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів 

 Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 Рівненський державний аграрний коледж, м. Рівне 

 Харківська комунально-педагогічна академія, м. Харків 

 Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького 



 Чернігівська музична школа №1 ім. С. Вільконського, м. Чернігів 

 Чернігівський національний педагогічний університет імені 

Т.Г. Шевченко, м. Чернігів 

 Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів 

 

8. Програма конференції (додається). 

9. Збірник статей (додається). 

10. Рекомендації (додаються). 

 

Учасники конференції ухвалили: 

1. Науковцям посилити увагу до вивчення діалогу культур України – 

Греції в сучасному світі, залучаючи різні документи, продовжити наукові 

обговорення у форматах круглих столів, семінарів, конференцій та на сторінках 

періодичних видань. 

2. Відзначити, що тематика доповідей, склад учасників конференції є 

підтвердженням того, що діалог культур України – Греції в сучасному світі є 

невичерпним джерелом наукових пошуків. 

3. Зазначити загалом високий науковий рівень доповідей, 

виголошених протягом конференції, констатувати вагому частку молодих 

науковців серед доповідачів.  

4. Рекомендувати продовжити проведення міжнародної науково-

практичної конференції «Діалог культур: Україна – Греція» двічі на рік, як це 

було започатковано. 

5. Опублікувати доповіді учасників міжнародної науково-практичної 

конференції «Діалог культур: Україна – Греція» у збірнику матеріалів. 

6. Розширити регіональні та міжнародні зв’язки науковців 

Національного університету біоресурсів і природокористування України з 

представниками наукових та навчальних установ, які працюють за тематикою 

дослідження взаємовідносин України та Греції. 


