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Ректор Національного університету ім. Аристотеля 
(м. Салоніки) 
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Надзвичайний та Повноважний Посол Греції в Україні  
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Іоаніс  

Аташе посольства Греції в Україні 

ШИНКАРУК  
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Дмитрович 

Декан гуманітарно-педагогічного факультету 
Національного університету біоресурсів і 
природокористування України, доктор філологічних 
наук, професор (заступник голови оргкомітету ) 

ТЕРЕЩЕНКО-КАЙДАН 
Лілія  
Володимирівна 

професор Національної академії керівних кадрів 
культури і мистецтв, кандидат мистецтвознавства, 
доктор філософії (Ph.D.) (автор та керівник проекту) 

КОСКОРІС  
Сатіріс 
 

Ієрей, голова спілки греко-сербсько-української дружби 
трьох святителів та Кирила й Мефодія, богослов 
(м. Егіна, Греція) 

КОСКОРІС 
Панайотіс 
 

Заступник голови спілки греко-сербсько-української 
дружби трьох святителів та Кирила й Мефодія, богослов, 
протопсалт (м. Егіна, Греція) 

МАЙДАНЮК  
Ірина 
Зіновіївна 

Завідувач кафедри культурології Національного 
університету біоресурсів і природокористування 
України, доктор філософських наук 

ХАРЧЕНКО  
Світлана  
Василівна 

Заступник декана гуманітарно-педагогічного 
факультету Національного університету біоресурсів і 
природокористування України, кандидат філологічних 
наук, доцент 
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наук 

СИДОРЕНКО 
Ірина  
Григорівна 
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Декан факультету харчових технологій Національного 
університету біоресурсів і природокористування 
України, доктор технічних наук, професор 

ШИНКАРУК  
Лідія Василівна 
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TERESCHENKO-
KAIDANLiliia 
Volodymyrivna 

Professor of the National Academy of Government Managerial 
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DeputyDeanof the Faculty of Humanities and Pedagogy of the 
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, 
Candidate of Sciences in Pedagogy, Associate Professor 

KOVALCHUK 
Vasyl 
Ivanovych 
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ГРАФІК  РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
 

 
 

21 вересня 2016 року, середа 
 

Національна історична бібліотека України 
(м. Київ-15, вул. Лаврська 9, корпус 24, читальний зал)  

 

12.30 – 15.00 КНИЖКОВА ВИСТАВКА «Україна – Греція в книзі: від 
античності до сучасності» 

13.00 ПРЕЗЕНТАЦІЯ КНИГ: 

ПРОЛЄЄВ С.В., президент Українського         філософського   
фонду, головний редактор журналу «Філософська думка», 
д. філос. наук . «Елена прекрасная: трагедия красоты»; 

ТЕРЕЩЕНКО-КАЙДАН Л. В. професор Національної академії     
керівних кадрів культури і мистецтв, кандидат 
мистецтвознавства, доктор філософії (Ph.D.). «Діалог  
культур: Україна – Греція» Міжнародний науково-
практичний проект (історія та практики)» 

14.30 ВИСТУП ТЕАТРУ ДИТЯЧОЇ ПІСНІ «ЛАДОНЬКИ», художній 
керівник -  САДОВЕНКО С. М. 

                               ВИСТУП    ПАНАСЮК С.В. (фортепіано),  ЮРЧЕНКО О.В.                 
       (кларнет) 

22 вересня 2016 року, четвер 
 

Національний університет 
біоресурсів і природокористування України 

(м. Київ, вул. Генерала Родимцева, 19, ауд. 69) 
 

9.00–10.00  РЕЄСТРАЦІЯ 

10.00–10.30   ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

10.30–12.30       ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ  

12.30–13.30       КОНЦЕРТНА ПРОГРАМА 

13.30–14.30       ПЕРЕРВА 

14.30–17.00       КРУГЛИЙ СТІЛ 
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23 вересня 2016 року, п’ятниця 
 

Національний університет  
біоресурсів і природокористування України 

 

10.00–13.00 СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 

13.00–14.00 ПЕРЕРВА 

14.00–16.00  СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 

16.00–17.00  ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ, 

                                               ПРИЙНЯТТЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ, 

                                                ЗАКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 
   

 
 

 

Регламент:  
Виступ на пленарному засіданні – до 15 хвилин 
Виступ на секційному засіданні – до 10 хвилин 
Обговорення – до 5 хвилин  

 
 
 
 

Під час проведення конференції діятиме виставка української і 
грецької сільськогосподарської продукції, виставка українського 
декоративного мистецтва. 
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CONFERENCE WORKING SCHEDULE: 
 

 
 

September 21, 2016, Wednesday 
 

National Historical Library of Ukraine 
(Kyiv-15, 9 Lavrska str., building 24, reading hall) 

 

12.30 – 15.00 BOOKSHOW «Ukraine – Greece in books: from ancient to 
modern times» 

13.00 PRESENTATIONOFTHEBOOKS: 

PROLEEV S.V.,PresidentoftheUkrainianphilosophicalfoundation, 
chief editor of the “Philosophical Thought” magazine, Doctor of 
Philosophy«Helen the Beautiful:Tragedy of Beauty»; 

TERESCHENKO-KAIDAN L.V.,Professorofthe National Academy of 
Government Managerial Staff of Culture and Arts, Candidate of 
Sciences in Arts; Doctor of Philosophy 
(Ph.D.)«DialogueofCultures:Ukraine - Greece» International 
Scientific and Practical Project (history and practice)» 

14.30                               PRESENTATION OF THE THEATRE OF KIDS’ SONG«LADONKY», 

                                    Creativedirector - SADOVENKO S.M.; 

                                           PRESENTATIONPANASIUK S.V.(piano), YURCHENKO O.V.                 
                  (clarinet) 

September 22, 2016, Thursday 
 

National University of Life 
and Environmental Sciences of Ukraine 
(Kyiv, 19 HeneralaRodymtseva str., room 69) 

9.00–10.00  REGISTRATION 

10.00–10.30   OPENNING OF THE CONFERENCE 

10.30–12.30       PLENARY SESSION 

12.30–13.30      CONCERT PROGRAMME 

13.30–14.30      BREAK 

14.30–17.00      ROUND TABLE DISCUSSION 
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September 23, 2016, Friday 
 

National University of Life 
and Environmental Sciences of Ukraine 

 

10.00–13.00 SECTION DISCUSSIONS 

13.00–14.00 BREAK 

14.00–16.00  SECTION DISCUSSIONS 

16.00–17.00  SUMMING-UP OF THE RESULTS, 

          WORKING OUT RECOMMENDATIONS, 

CLOSING OF THE CONFERENCE 
  

 
 

 

Time-limits:  
Presentation at the plenary session – up to 15 minutes 
Presentation at the section discussion – upto 10 minutes 
Discussion – up to 5 minutes 

 
 
 
 

Allthevisitorsoftheconferencewillbegivenanopportunitytovisitanexhibition
ofUkrainianand Greek agricultural produce as well as the exhibition of 
Ukrainian decorative art which will take place during the conference. 
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ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 
ПРИВІТАННЯ УЧАСНИКАМ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
НІКОЛАЄНКО С.М. -         ректор Національного університету  
      біоресурсів і природокористування  
      України  
  
ПАПАДОПУЛОС  Васіліс -    Надзвичайний та Повноважний Посол  
      Греції в Україні 
 
ШИНКАРУК В.Д. -     декан гуманітарно-педагогічного   
      факультету Національного    
      університету біоресурсів і    
      природокористування України 
 
ТОМЕНКО М.В. -  народний депутат України,  доктор 

політичних наук, професор 
 
ЦІВАТИЙ В.Г. -     ректор дипломатичної академії при  
      МЗС України 
 
ЛИТВИН С.Х. -     проректор з наукової роботи та   
      міжнародних зв'язків Національної  
      академії керівних кадрів культури і  
      мистецтв 
 
ЦИБУХ В.І. -  надзвичайний і Повноважний Посол 

України в Греції (2005 – 2010),  
надзвичайний і Повноважний Посол 
України в Албанії (2006 – 2010), партійний 
і державний діяч, дипломат, 
професор, кандидат філософських наук  

 
ТАХІАОС  Антоніо-Еміліо Н. -   професор Салонікійського та    
      Афінського університетів, професор  
      Болгарської та Сербської академій 
 
КОСКОРІС  Панайотіс -   заступник голови спілки греко-сербсько- 
      української дружби трьох святителів та  
      Кирила й Мефодія, богослов, протопсалт  
      (м. Егіна, Греція) 
 
МАЦУКАТОВ Георгіас -     голова грецької общини в Литві   
      «Понтос»      
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ  
 

НАУКОВІ ДОПОВІДІ 
 
ТЕРЕЩЕНКО-КАЙДАН Лілія Володимирівна, кандидат мистецтвознавства, 

доктор філософії (Ph. D), докторант, професор Національної академії керівних кадрів 
культури і мистецтв, м. Київ, Україна, автор і керівник міжнародного науково-
практичного проекту «Діалог культур: Україна – Греція». 

Паралелі та особливості рукописної спадщини України та Греції ХVII-XVIII 
століття (на матеріалах рукописних фондів двох країн) 

 
НІКОЛАЄВ Ігор Євгенович, доктор історичних наук, завідувач кафедри історії 

України Миколаївського національного університету ім.В.О.Сухомлинського 
Соціально-економічні, політичні та культурні взаємозв’язки 

південноукраїнських земель з Візантійською імперією 
 
БІЛЬЧЕНКО Євгенія Віталіївна, доктор культурології, доцент, професор 

кафедри культурології Національного педагогічного університету ім. М. П. 
Драгоманова, м. Київ, Україна. 

Антична спадщина в культурі Київської Русі у вимірах семіотики діалогу 
культур.  

 
АНТОНЮК Валентина Геніївна, доктор культурології, професор, професор 

кафедри сольного співу Національної музичної академії України  імені П.І. 
Чайковського, м. Київ, Україна. 

Українсько-грецькі вокальні зв’язки: таємниці Миколи Аркаса 
 

СІВЕРС Валерій Анатолійович, доктор філософських наук, професор, 
професор Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, м. Київ, 
Україна. 

Европейська інтеграція та національна ідентифікація: ступеневість чи 
синхронія 
 

ЖУКОВА Наталія Анатоліївна, доктор культурології, доцент, завідувач 
відділу етнокультурології та культурної антропології Інституту культурології НАМУ, 
м. Київ, Україна.  

Роль діалогу культур в умовах "Індустрії 4.0" 
 
КОВАЛЬЧУК Наталія Дмитрівна, професор, доктор філософських наук, 

професор Київського університету імені Бориса Грінченка, м. Київ, Україна. 
Метафізична сутність Києва в контексті античної традиції 
 
ОЛІЙНИК Леся Степанівна, проректор Національної музичної академії 

України  імені П.І. Чайковського, секретар правління Національної спілки 
композиторів України з міжнародних зв’язків, м. Київ, Україна. 

Діалог культур Україна-Греція  
 
САГАЧ Галина Михайлівна, доктор педагогічних наук, доктор теології, 

професор, академік 4-х Міжнародних академій, проректор Всеукраїнського 
народного університету ім. Григорія Сковороди, м. Київ, Україна. 

Геніальний Григорій Сковорода -  феномен світової  культури 
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ГЕДЬО Анна Володимирівна, доктор історичних наук, профессор Донецького 

національний університет, м. Вінниця, Україна. 
Матеріали фонду «зносини Росії з Грецією» РДАДА як джерело з торговельної 

діяльності греків м. Ніжина  (середина XVII – початок XVIIІ ст.) 
 
ЧОРНОМОРЕЦЬ Юрій Павлович, доктор філософських наук, професор, 

професор кафедри культурології НПУ ім. М.П.Драгоманова, м. Київ, Україна. 
Філософія історії візантійського богослова Максима Сповідника 
 
ЛИЧКОВАХ Володимир Анатолійович, д-р філос. наук, професор, завідувач 

кафедри суспільних дисциплін та українознавства Чернігівського національного 
технологічного університету, м. Чернігів, Україна. 

Знак коня в діалозі культур: античний мотив дискурсів на скіфській золотій 
пекторалі 

 
МАЙДАНЮК Ірина Зіновіївна, доктор філософських наук, завідувач кафедри 

культурології Національного університету біоресурсів і природокористування 
України, м. Київ, Україна. 

Імпмлементація  культур Стародавньої Греції та Київської Русі 
 
 

КОНЦЕРТНА ПРОГРАМА  
 

1. Народний ансамбль пісні і танцю «Колос» імені С.А.Семеновського  
(НУБіП, керівники – Якимчук В.Я., Музальов В.О.) 
2.  Академічний хор НУБіП (керівник – Шкварун Л.І.). 
3. Чоловічий вокальний ансамбль «Амеро» (НУБіП, керівник – Дудко 
С.В.). 
4. Жіночий вокальний ансамбль « Октава» (НУБіП, керівник – Мелікова 

Н.В.) 
5. Хор «Аніма» (КНУКіМ, художній керівник та головний диригент 

Кречко Н.М.) 
 

 
 

ПЕРЕРВА (13.30 – 14.30) 
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Круглий стіл  
 

«Культура, політика, сучасність – проблеми 
діалоговістичного світу» 

 
 (14.30–17.00 ) 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 
М. Київ, вул. Генерала Родимцева 19, ауд. 69 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ПИТАННЯ КРУГЛОГО СТОЛУ 
 

1. Проблеми етнічних меншин в Україні та світі. 
2. Еллінська культура та світові цивілізації. 
3. Аграрна політика України та Греції, співпраця та розуміння 

проблем. 
4. Мовні  питання українсько-грецьких взаємовпливів. 
5. Історичні питання українсько-грецького порозуміння. 
6. Культура та релігія: основний рушій діалогу між Україною та 

Грецією. 
7. Проблеми відродження та збереження національної спадщини. 
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23 вересня 2016 року 
Національний університет біоресурсів і природокористування України 

М. Київ, вул. Генерала Родимцева, 19 
 

Секція 1 
„ГРЕЦІЯ І СЛОВ’ЯНСЬКИЙ СВІТ: ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНІ ВЗАЄМОВПЛИВИ” 

 

Керівник: Лановюк Людмила Петрівна, канд. істор. наук, доцент 

Секретар: Кравченко Наталія Борисівна, канд. істор. наук, доцент 

 
КОРНІЙЧУК Софія, ДОБРИЦЬКИЙ Ярослав, студенти 1 курсу, 4 групи 

агробіологічного факультету Національного університету біоресурсів 
і природокористування України, м. Київ, Україна. 

Історико-культурні взаємини між Грецією та Слов’янським світом 
Науковий керівник – ЛАУТА Олена Дмитрівна, кандидат філософських наук, 

доцент кафедри філософії Національного університету біоресурсів 
і природокористування України, м. Київ, Україна. 

 
КРАВЧЕНКО Наталія Борисівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри 

історії і політології  Національного університету біоресурсів і природокористування 
України, м. Київ, Україна. 

ЛАНОВЮК Людмила Петрівна, кандидат історичних наук, доцент  доцент 
кафедри історії і політології Національного університету біоресурсів 
і природокористування України, м. Київ, Україна. 

Українсько-грецькі відносини наприкінці ХХ – початку ХХІ століть 
 
УВАРОВА Олена Олександрівна, доцент кафедри суспільних наук Одеського 

національного медичного університету, кандидат історичних наук, доцент, м. Одеса, 
Україна. 

До питання про етнічний склад та міжнаціональні відносини у греко-
болгарських колоніях Херсонської губернії на початку ХІХ ст. 

 
ХВІСТ Вікторія Олексіївна, кандидат історичних наук, доцент Національного 

університету біоресурсів і природокористування, м. Київ, Україна. 
Русько-візантійські відносини за Святослава (965-971 рр.) 
 
ХРИСТЮК Світлана Борисівна, кандидат історичних наук, старший викладач 

кафедри англійської філології Національного університету біоресурсів 
і природокористування України, м. Київ, Україна. 

Українсько-грецькі дипломатичні та політичні відносини на сучасному етапі 
 
ЦІВАТИЙ Вячеслав Григорович, Ректор Дипломатичної академії України при 

МЗС України, кандидат історичних наук, доцент кафедри дипломатичної та 
консульської служби, Заслужений працівник освіти України, м. Київ, Україна. 

Історико-культурні традиції формування моделі дипломатії Грецької 
Республіки доби раннього Нового і Нового часу: інституціонально-політичний вимір 

 
ШКВАРУН Любов Ігорівна, старший викладач кафедри культурології  

Національного університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ, 
Україна. 

Вплив Греції на розвиток культури і духовності в Україні у контексті 
налагодження міжкультурного діалогу у європейському і світовому просторі 
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Секція 2  
„ДІАЛОГ КУЛЬТУР ВІЗАНТІЯ–ГРЕЦІЯ–УКРАЇНА: ТЕОЛОГІЯ, ІСТОРІЯ, ЛІТЕРАТУРА. 

МОНАСТИРІ АФОНУ ТА УКРАЇНА ” 
 

Керівник: Чорноморець Юрій Павлович, д-р філос. наук, професор 

 Секретар: Сєкунова  Юлія Володимирівна, канд. істор. наук, доцент 

 
АСТАХОВА Тетяна Григорівна, кандидат філософських наук, доцент, доцент 

кафедри гуманітарних наук Обласного комунального вищого навчального закладу 
«Інститут підприємництва «Стратегія», м. Жовті Води, Україна.  

Діалог Візантія-Греція-Україна:історико-філософські взаємовливи щодо 
розуміння «духовного» і «тілесного» начал 

 
ДОВГАНЬ Олексій Валентинович, кандидат філологічних наук, провідний 

бібліограф Наукової бібліотеки Національної академії керівних кадрів культури і 
мистецтв, м. Київ, Україна. 

ШУБЕНКОВА Тетяна Миколаївна, директор Наукової бібліотеки 
Дипломатичної академії України при Міністерстві закордонних справ України, м. 
Київ, Україна. 

Явище чернецтва у контексті сакрального смислу 
 

ВАКУЛИК Ірина Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент 
кафедри української та класичних мов Національного університету біоресурсів і 
природокористування України, м. Київ, Україна. 

Античні традиції в українській культурі 
 
МАЗАРЧУК Дмитрий Валерьевич, кандидат исторических наук, доцент, 

декан факультета довузовской подготовки Академии управления при Президенте 
Республики Беларусь, г. Минск, Республика Беларусь. 

Византийское наследие и европейская политическая и правовая культура 
 
МОІСЄЄВ Василь Володимирович, здобувач кафедри соціальної педагогіки 

та інформаційних технологій в освіті Національного університету біоресурсів і 
природокористування, м. Київ, України.  

Діалог грецького та слов’янського культурних світів 
 
СЄКУНОВА Юлія Володимирівна, кандидат історичних  наук, доцент, доцент 

кафедри історії і політології  Національного університету біоресурсів і 
природокористування України, м. Київ, Україна. 

КОСТЮК Олександр Васильович, кандидат філософських  наук, доцент, 
доцент кафедри історії і політології  Національного університету біоресурсів 
і природокористування України, м. Київ, Україна. 

Вплив діяльності греків на розвиток української історії 
 
СМОЛІНА Ольга Олегівна, доктор культурології, доцент, професор кафедри 

філософії Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 
м. Сєвєродонецьк, Україна. 

Культура українського православного чернецтва як простір діалогу України та 
Греції 

 
ЦИГАНЕНКО Лілія Федорівна, проректор з наукової роботи та міжнародних 

зв'язків Ізмаїльського державного гуманітарного університету, доктор історичних 
наук, професор, м. Ізмаїл, Україна. 

Грецькі аристократи в житті південноукраїнських міст (друга половина XVIII 
– XІX ст.) 

 
ЧОРНОМОРЕЦЬ Юрій Павлович, доктор філософських наук, професор, 

професор кафедри культурології НПУ ім. М.П. Драгоманова, м. Київ, Україна. 
Філософія історії візантійського богослова Максима Сповідника 
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ШИНКАРУК Василь Дмитрович, доктор філологічних наук, професор, декан 
гуманітарно-педагогічного факультету Національного університету біоресурсів і 
природокористування України, м. Київ, Україна. 

Гуманітарне співробітництво між Україною та Грецією 
 
 

Секція 3 
„УКРАЇНСЬКО-ГРЕЦЬКИЙ МОВНО-ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОСТІР” 

 
 Керівник: Іванова Оксана Вікторівна, канд. пед. наук, доцент 

Секретар: Мусійчук Світлана Миколаївна, канд. пед. наук, доцент 

 
БАЛАЛАЄВА Олена Юріївна, старший викладач кафедри української та 

класичних мов Національного університету біоресурсів і природокористування 
України, м. Київ, Україна. 

Греко-латинські дублети в ботанічній термінології 
 
ЗАХУЦЬКА Оксана Володимирівна, PhD (доктор гуманітарних наук у галузі 

мовознавства), асистент кафедри романо-ерманських мов і перекладу 
Національного університету біоресурсів і природокористування України, 
м. Київ, Україна. 

Greek and Latin borrowings via Ukrainian-Russian-Polish linguistic contacts  
 
ІВАНОВА Оксана Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 

кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей, 
Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, 
Україна. 

Dialogue of cultures in the language learning 
 
ГЛУХОВСЬКА  Наталія Анатоліївна, асистент кафедри англійської мови для 

технічних та агробіологічних спеціальностей,  Національного університету 
біоресурсів і природокористування України,  м. Київ, Україна. 

Difficulties and problems of agricultural terms translation from English into 
Ukraininan (based on  terms of Greek origin) 

 
ГРИЩЕНКО Ірина Василівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент 

кафедри української і класичних мов Національного університету біоресурсів і 
природокористування України,  м. Київ, Україна. 

Специфіка фольклорної казки греків Приазов'я. 
 
КІРАЛЬ Сидір Степанович, доктор філологічних наук, професор кафедри 

української та класичних мов Національного університету біоресурсів і 
природокористування України,  м. Київ, Україна. 

Переклади Гомера, Софокла й Вергілія в рецепції української критики другої пол. 
ХІХ ст.  

 
КОНОВАЛОВА Тетяна Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри філології Київського славістичного університету, м. Київ, Україна. 
До питання щодо вживання підрядних речень із спонукальною семантикою та 

значенням сумніву або невпевненості в новогрецькій мові  
 
ЛИЧУК Марія Іванівна,  кандидат філологічних наук, доцент,  Національний 

університет біоресурсів і природокористування України,  м. Київ, Україна. 
Питання філософії мови в концепції Платона 
 
МУСІЙЧУК Світлана Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри іноземної філології і перекладу Національного університету біоресурсів 
і природокористування України, м. Київ, Україна. 

Роль невербальних засобів комунікації у розумінні мови греків  
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ОЛЬХОВСЬКА Наталія Семенівна, доцент, кандидат філологічних наук, 
доцент кафедри іноземної філології і перекладу Національного університету 
біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна. 

Німецькі та українські фразеологічні звороти запозичені з грецьких міфів 
 
ПАШ’ЯН Дмитро, студент 1 курсу, 2 групи агробіологічного факультету 

Національного університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ, 
Україна. 

Діалог культур: проблеми мовної передачі 
Науковий керівник – ЛАУТА Олена Дмитрівна, кандидат філософських наук, 

доцент кафедри філософії Національного університету біоресурсів 
і природокористування України, м. Київ, Україна. 

 
СИДОРУК Галина Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент 

кафедри іноземної філології і перекладу Національного університету біоресурсів і 
природокористування України, м. Київ, Україна. 

Семантико-морфологічні характеристики грецизмів в українській та 
англійській медичній термінології 

 
ТЕЛЕКИ Марія Михайлівна, доцент кафедри іноземних мов Вищого 

державного навчального  закладу «Буковинський державний медичний 
університет», кандидат філологічних наук, доцент, м. Чернівці, Україна. 

Мовна політика в Україні та Греції в другій половині ХХ століття 
 

 BABENKO O.V.PhD in Philology, Associate Professor,Associate Professor of the 
Department of  Romance and Germanic languages and translation National University of 
Life and Environmental Sciences of Ukraine, 

Development and formation of hellenism in Ukraine 
 

Секція 4 
„ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ДІАСПОР. ГРЕЦЬКА ДІАСПОРА В УКРАЇНІ ТА УКРАЇНСЬКА 

ДІАСПОРА В ГРЕЦІЇ” 
 

Керівник: Ісакова Наталія Петрівна, канд. істор. наук, доцент 

Секретар: Яременко Наталія Віталіївна, канд. пед. наук, доцент 
 
ДЗЮБАН Ольга, голова асоціації української діаспори в Іспанії «Джерело», 

Іспанія. 
ЮРЧЕНКО Ала, директор фестивалю «Тарасове колосся», м. Барселона, 

Іспанія.  
МАЙДАНЮК Ірина, завідувач кафедри культурології Національного 

університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна. 
Просвітницька діяльність українських осередків в Іспанії 
 
ІСАКОВА Наталія Петрівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри 

історії і політології Національного університету біоресурсів і природокористування 
України, м. Київ, Україна. 

Історія формування грецької діаспори на півдні України  
 
КРОПИВКО Олена Михайлівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри 

історії і політології Національного університету біоресурсів і природокористування 
України, м. Київ, Україна. 

Депортація греків з Криму в 1944 р. та її наслідки в оцінці сучасних дослідників 
 
МІНЧЕВ Красімір, Надзвичайний і Повноважний посол Республіки Болгарія в 

Україні. 
ШЕЛЕПНИЦЬКА Наталія, народна артистка України, доцент кафедри 

культурології Національного університету біоресурсів і природокористування 
України, м. Київ, Україна. 

Болгарська діаспора в Україні і її грецькі зв’язки 
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САВИЦЬКА Інна Мікловшівна, доцент кафедри філософії Національного 

університету біоресурсів і природокористування України, гуманітарно-педагогічний 
факультет, м. Київ, Україна. 

РУМАК Віктор Анатолійович, студент 1 курсу агробіологічного факультету 
Національного університету біоресурсів і природокористування України, 
гуманітарно-педагогічний факультет, м. Київ, Україна. 

Українська діаспора в Греції: культурно-гуманітарне співробітництво 
 
ТЕПЛА Оксана Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри української та класичних мов Національного університету біоресурсів і 
природокористування України, м. Київ, Україна. 

Діяльність грецької діаспори в Україні  
 
ШИНКАРУК Олександра Василівна, кандидат юридичних наук, доцент 

Національного університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ, 
Україна. 

Договірно-правове співробітництво України та Греції 
 
ЯРЕМЕНКО Наталія Віталіївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей Національного 
університету біоресурсів та природокористування України, м. Київ, Україна. 

Famous people of Greek diaspora in Ukraine  
 

Секція 5 
„ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ, ФІЛОСОФСЬКІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В 

СУЧАСНОМУ НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ УКРАЇНИ І ГРЕЦІЇ” 
 

 Керівник: Шинкарук Лідія Василівна, д-р екон. наук, професор 

Секретар:  Барановська  Ірина Вікторівна, канд. екон. наук 
 

АМЕЛІНА Світлана Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, 
завідувач кафедри іноземної філології і перекладу Національного університету 
біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна. 

ТАРАСЕНКО Ростислав Олександрович, кандидат технічних наук, доцент 
кафедри соціальної педагогіки та інформаційних технологій в освіті Національного 
університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна. 

Застосування інформаційних технологій в перекладі як засіб впливу на 
рейтингові позиції університету 

 
БАРАНОВСЬКА Ірина Вікторівна, кандидат економічних наук, ДУ “Інститут 

економіки та прогнозування НАН України”, м. Київ, Україна. 
Торговельно-економічні відносини між Україною та Грецією 
 
БРИЛЬ Марина Миколаївна, кандидат психологічних наук, старший 

науковий співпрацівник сектору стратегічних проблем і світового досвіду 
культурної політики УЦКД, доцент кафедри індустрії моди Київського 
національного університету культури і мистецтв, м. Київ, Україна. 

Система культурно-мистецької освіти в Грецькій Республіці: стан та 
перспективи  

 
БУЦИК Ігор Михайлович, кандидат педагогічних наук, доцент, докторант 

кафедри педагогіки Національного університету біоресурсів і природокористування 
України, м. Київ, Україна. 

Дослідницька компетентність інженерів аграрного профілю  
 
ВАСИЛЬЄВА Вікторія Вікторівна, аспірантка кафедри культурології 

Національного університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ, 
Україна. 

Суспільний ідеал Платона як зразок для сучасного державотворення  
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ГЕЙКО Світлана Миколаївна, доцент кафедри філософії Національного 

університету біоресурсів і природокористування України, кандидат філософських наук, 
доцент, м. Київ, Україна. 

КИЧКИРУК Тетяна Василівна, асистент кафедри філософії Національного 
університету біоресурсів і природокористування України, кандидат філософських наук, 
м. Київ, Україна. 

Філософські засади іронії Сократа 
 
ГЕРАСИМОВА Ольга Іванівна, кандидат педагогічних наук, докторант відділу 

інновацій та стратегій розвитку освіти, Інститут педагогіки Національної академії 
педагогічних наук України, м. Київ,Україна. 

Формування і розвиток самоосвітньої компетентності студента на засадах 
активації цінності та сенсу вищої освіти 

 
ДАВИДОВА  Олена  Павлівна, старший викладач Національного університету 

біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна.  
Методологічні засади виховання лідерського стилю студентів в освітньому 

середовищі університету  
 
ЄМЕЦЬ Наталія Анатоліївна, кандидат філософських наук, доцент, доцент 

кафедри філософії  та соціально-гуманітарних дисциплін Чернігівського 
національного технологічного університету, м. Чернігів, Україна.  

Аристотелізм в українській філософії ХVІІ – поч. ХVІІІ ст. 
 
ЖУРАВСЬКА Ніна Станіславівна, доктор педагогічних наук, професор 

кафедри методики навчання та управління навчальними закладами Національного 
університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна. 

Професійне самовизначення майбутніх магістрантів 
 
ЗАЙЧЕНКО Іван Васильович, доктор педагогічних наук, професор, професор 

кафедри педагогіки Національного університету біоресурсів і природокористування 
України, м. Київ, Україна. 

Про деякі питання педагогічної етики у творчій спадщині стародавніх 
грецьких мислителів. 

 
ЗОЛОТАРЬОВА Ірина Миколаївна, кандидат психологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри мовної підготовки, педагогіки та психології Харківського 
національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків, 
Україна. 

ПОНОМАРЬОВ  Олександр Стефанович, старший викладач кафедри мовної 
підготовки, педагогіки та психології Харківського національного університету 
міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків, Україна. 

ХОМ’ЯКОВА  Ольга Володимирівна, кандидат культурології, викладач 
кафедри мовної підготовки, педагогіки та психології Харківського національного 
університету міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків, Україна. 

Формування мовно-культурних компетенцій студентів як соціокультурна 
проблема сучасного суспільства 

 
КОВАЛЬЧУК Василь Іванович, доктор педагогічних наук, доцент, професор 

кафедри методики навчання та управління навчальними закладами Національного 
університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна. 

Соціально-психологічні чинники мотивації студентів до проектної діяльності 
 
КРАВЧЕНКО Алла Григорівна, доцент кафедри філософії Національного 

університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна. 
ПРИСТУПКО Богдан Олегович, студент ІІІ курсу факультету аграрного 

менеджменту Національного університету біоресурсів і природокористування 
України, м. Київ, Україна. 

Ейдос у Платона 
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КУШНІР Антоніна Олександрівна, здобувач кафедри педагогіки 
Національного університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ, 
Україна.  

Виховання краси вчинку студентів: досвід Брацлавського агроекономічного 
коледжу 

 
ЛЕСИК Ганна Володимирівна, кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник, докторант відділу політики та врядування у вищій освіті, 
Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, 
Україна. 

Соціально-гуманітарна підготовка у вищій школі України як основа діалогу 
культур: початок ХХІ століття 

 
МАКСИМЧУК Валентин Спиридонович, кандидат педагогічних наук, 

старший викладач кафедри іноземної мови і перекладу Національного університету 
біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна.  

Маленька Греція – великий народ 
 
МАЛИХІН Олександр Володимирович, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри романо-германських мов і перекладу гуманітарно-педагогічного 
факультету Національного університету біоресурсів і природокористування України, 
м. Київ, Україна. 

Концептуальні положення самоосвітньої діяльності студента на засадах 
актуалізації кросскультурної складової зміту освіти 

 
МАРТИНЕНКО О.П., кандидат філософських наук, в.о. доцента кафедри 

філософії, філософсько-теологічного факультету Чернівецького національного 
університету ім. Ю. Федьковича, Чернівці, Україна. 

«Друга істина» античної філософії 
 
МАТВІЄНКО Ірина Сергіївна, кандидат філософських наук, асистент кафедри 

філософії Національного університету біоресурсів і природокористування України, 
м. Київ, Україна.  

Філософські ідеї античної Греції та сьогодення України 
 
МЕЛЬНИЧУК Тетяна Федорівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри культурології Національного університету біоресурсів і 
природокористування України, м. Київ, Україна.  

Виховний ідеал давньогрецьких філософів у формуванні особистості 
 
МОНЬКО Тетяна Савівна, кандидат педагогічних наук, доцент Національної 

академії керівних кадрів культури і мистецтв, м. Київ, Україна. 
Соціокультурна  реабілітація  дітей з особливими потребами у контексті 

теорії і методики соціокультурної діяльності 
 
НАРОЖНА Надія Іванівна, кандидат педагогічних наук, професор кафедри 

академічного хорового диригування Київського національного університету 
культури і мистецтв, м. Київ, Україна.  

Деякі питання вдосконалення підготовки  диригентів-хормейстерів 
 
НІКОЛАЄНКО Станіслав Миколайович, доктор педагогічних наук, професор 

кафедри педагогіки, ректор Національного університету біоресурсів 
і природокористування України, м. Київ, Україна. 

Культура як складова дипломатичної місії (на прикладі українсько-грецьких 
зв’язків) 

 
ОМЕЛЬЧЕНКО Людмила Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри соціальної роботи та психології Національного університету 
біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна. 

Позитивна соціальна ідентичність українців: міжкультурний вимір 
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ПОПОВИЧ Вікторія Іванівна, здобувач Національного університету 
біоресурсів і природокористування України, завідувач відділення загальноосвітньої 
підготовки ВП НУБІП  України  «Мукачівський аграрний коледж», м. Мукачево, 
Україна. 

Вплив інтерактивних методів навчання на формування професійно-
мовленнєвої компетентності фахівця 

 
РУСІНА Неля Григорівна,  кандидат педагогічних наук, викладач 

Рівненського державного аграрного коледжу, м. Рівне, Україна. 
Удосконалення системи професійної підготовки майбутніх землевпорядників в 

університетах України на основі позитивного досвіду Польщі 
 
САВИЦЬКА Інна Мікловшівна, доцент кафедри філософії Національного 

університету біоресурсів і природокористування України, гуманітарно-педагогічний 
факультет, м. Київ Україна. 

ІВАНЦОВ Андрій Петрович, студент 1 курсу агробіологічного факультету 
Національного університету біоресурсів і природокористування України, 
гуманітарно-педагогічний факультет, м. Київ Україна. 

Історико-філософські витоки проблеми свободи: античні підходи 
 
СІНЕНКО Оксана Олександрівна, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач Київського національного університету культури і мистецтв, м. Київ, 
Україна.  

Питання органзіційно-формувальної діяльності студентського хорового 
аматорства 

 
СОЛОВЙОВА Олена Віталіївна, старший викладач кафедри романо-

германських мов і перекладу Нацонального університету біоресурсів і 
природокористування України, м. Київ, Україна. 

Creativity in teaching: What, when, how? 
 
СУПРУН Аліна Григорівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри 

філософії Національного університету біоресурсів і природокористування України, 
м. Київ, Україна. 

КУЛЬТЕНКО Валентина Павлівна, кандидат філософських наук, доцент 
кафедри філософії Національного університету біоресурсів і природокористування 
України, м. Київ, Україна. 

Філософія творчості та інноваційність крізь призму античної філософії 
 
ТЕРЕЩЕНКО Тетяна Сергіївна, аспірантка кафедри методики навчання та 

управління навчальними закладами Національного університету біоресурсів 
і природокористування України, м. Київ, Україна. 

Організаційна компетентність фахівців (психолого-педагогічний аспект) 
 
ТЕРЕЩЕНКО Ярослав, студент 1 курсу, 1 групи агробіологічного факультету 

Національного університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ, 
Україна. 

Дискурс як фундаментальний концепт сучасної науки 
Науковий керівник – ЛАУТА Олена Дмитрівна, кандидат філософських наук, 

доцент кафедри філософії Національного університету біоресурсів 
і природокористування України, м. Київ, Україна. 

 
ХАРЧЕНКО Світлана Василівна, кандидат філологічних наук, доцент, 

заступник декана гуманітарно-педагогічного факультету, доцент кафедри 
української та класичних мов Національного університету біоресурсів і 
природокористування України, м. Київ, Україна. 

Мовна культура як своєрідний індикатор комунікативної компетентності 
особистості  
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ШАМНЕ Анжеліка Володимирівна, доктор психологічних наук, професор 
кафедри соціальної роботи та психології Національного університету біоресурсів і 
природокористування України,  м. Київ, Україна. 

Психологічні особливості розвитку молоді у сучасному міжкультурному 
просторі 

 
ШИНКАРУК Лідія Василівна, доктор економічних наук, професор 

Національного університету біоресурсів і природокористування України, член-
кореспондент НАН України, м. Київ, Україна. 

Економічні зв’язки України та Греції 
 
ЯЩУК Сергій Петрович, здобувач кафедри соціальної педагогіки та 

інформаційних технологій в освіті Національного університету біоресурсів 
і природокористування України, м. Київ, Україна. 

Правова компетентність як складова професійної компетентності майбутніх 
соціальних працівників  

Науковий керівник – ЛУЗАН Петро Григорович, доктор педагогічних наук, 
професор Національного університету біоресурсів і природокористування України. 

 
ARISTOVA N.О., сandidate of pedagogic sciences, associate professor, associate 

professor of the Germanic Languages  and Translation Department, National University of 
Life and Environmental Sciences of Ukraine, Ukraine  

An overview of development of higher education in Greece 
 
WAKESTONE, Ben, PhD student The University of Eninburgh, Scotland, UK. 
On the synthesis of fiber-optic cables. 

 
Секція 6  

„АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КУЛЬТУРОЛОГІЇ І МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА: ІСТОРИЧНИЙ 
ВИМІР ТА СУЧАСНИЙ СТАН” 

 
 Керівник: Сидоренко Ірина Григорівна, канд. філос. наук, доцент 

Секретар: Войтюк Ірина Віталіївна, канд. філос. наук, доцент 

 
БАРАНІЧЕНКО Поліна Олександрівна, викладач кафедри режисури естради 

та масових свят Київського національного університету культури і мистецтв, м. Київ, 
Україна. 

Синтез традиційного і новітнього в драматургії фольклорно-етнографічних 
свят (на прикладі свята Різдва) 

 
БОГОМОЛЕЦЬ Ольга Вадимівна, доктор медичних наук,  народний депутат 

Верховної ради України, колекціонер, м. Київ, Україна. 
Світоглядні підвалини художньої своєрідності народних домашніх ікон України 
 
БОСИК Зоя Олександрівна, кандидат культурології, завідувач відділу 

регіонального культурного розвитку та народної культури Українського центру 
культурних досліджень Міністерства культури України, м. Київ, Україна. 

Актуальні питання збереження та популяризації нематеріальної культурної 
спадщини в культурологічному контенті 

 
БРИЧКА Анна Володимирівна, аспірантка Національної академії керівних 

кадрів культури і мистецтв, м. Київ, Україна. 
Науковий керівник – ТЕРЕЩЕНКО-КАЙДАН Лілія Володимирівна, кандидат 

мистецтвознавства, доктор філософії (Ph. D), докторант, профессор Національної 
академії керівних кадрів культури і мистецтв, м. Київ, Україна. 

Паїсій Величковський – видатний українець XVIII ст. 
 
ВІЛЬЧИНСЬКА Ірина Юріївна, доктор політичних наук, професор, професор 

кафедри теорії та історії держави і права Київського  національного університету  
культури і мистецтв, м. Київ, Україна. 
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Мистецтво і політика: актуальні форми взаємодії  
 
ВОЙТЮК Ірина Віталіївна, кандидат філософських наук, доцент кафедри 

культурології Національного університету біоресурсів і природокористування 
України, м. Київ, Україна. 

Стан вітчизняної культури в контексті світових глобалізаційних процесів 
 
ГАНДЖА Ірина Вячеславівна, здобувач кафедри історії української музики і 

музичної фольклористики НМАУ ім. П.І. Чайковського, м. Київ, Україна. 
Дебют Вікторії Лук'янець на грецькій сцені 
 
ГУТЬКО Ольга Леонидовна, кандидат культурологии, доцент кафедры 

культурологии  Белорусского государственного университета культуры и искусств, 
г. Минск, Беларусь.  

Концепция диалога у В.С. Библера: современная интерпретация 
 
ГРИЦЮК Олена, старший викладач Київського національного університету 

культури і мистецтв, асистент-стажист кафедри хорового диригування Національної 
музичної академії України ім. П.І. Чайковського, клас професора Радика Д.В., м. Київ, 
Україна  

Народна тема в українській хоровій музиці. Порівняльна характеристика 
творів «Дударики» А. Коломійця та «Дударик» М. Леонтовича 

 
ДЕНИСЮК Жанна Захарівна, кандидат культурології, начальник відділу 

наукової та редакційно-видавничої діяльності Національної академії керівних кадрів 
культури і мистецтв, м. Київ, Україна.                                                                                               

Вплив медіакультури на формування ціннісних орієнтацій суспільства 
 
ДИНІКОВА Лілія Шерифівна, кандидат культурології, старший викладач 

кафедри української мови, літератури та культури факультету лінгвістики 
Національного технічного університету України «Київський політехнічний 
інститут», м. Київ, Україна. 

Дар-ель-Рахат як модель досконалого культурного соціуму 
 
ДОНДИК Оксана Іванівна, заслужена артистка України,                                                    

старший викладач кафедри академічного хорового мистецтва Київського 
національного універсистету культури і мистецтв, м. Київ,  Україна. 

Концертно-експерементальна діяльність Академічного камерного хору 
«Хрещатик» крізь призму художніх засад естрадно-ансамблевого і музично-
театрального мистецтва 

 
ДУБРІВНА Антоніна Петрівна, доцент Київського національного 

університету технологій та дизайну, м. Київ, Україна. 
Геометрична орнаментика українського писанкарства як основа абстрактної 

знаковості 
 
ЗАКРАСНЯНА Жанна Миколаївна, старший викликладач кафедри 

академічного хорового мистецтва Київського національного університетуу культури 
і мистецтв, м. Київ, Україна.  

Специфіка стилю бельканто в контексті вокального співу 
 
КІЯК Володимир, директор культурно-освітнього центру «Дивосвіт»,  

м. Лісабон, Португалія. 
САДОХА Павло, голова Спілки українців Португалії, м. Лісабон, Португалія. 
До питання про походження і діяльність рапсодів 
 
КИРИЛЮК Валерій Михайлович, доцент Національної академії керівних 

кадрів культури і мистецтв, кандидат історичних наук, професор, заслужений артист 
України, м. Чернігів, Україна. 

Проблеми розвитку народної хореографії на сучасному етапі 
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КОВАЛЬЧУК Наталія Дмитрівна, доктор філософських наук, професор, 
професор кафедри філософії Київського університету імені Бориса Грінченка, м. Київ, 
Україна. 

«Дім»-«Поле»-«Храм» як екзистенціали української культури 
 
КРАВЧЕНКО Анастасія Ігорівна, кандидат мистецтвознавства, докторант  

Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, м. Київ, Україна. 
Інтермедіальний аналіз в системі дослідження явищ музичного мистецтва 

 
КРЕЧКО Наталія Михайлівна, Заслужена артистка України, професор, 

завідувач кафедри академічного хорового мистецтва Київського національного 
університету культури і мистецтв, м. Київ, Україна. 

Академічний хор «Аніма» Київського національного університету культури і 
мистецтв – носій культурної політики у культурному діалозі між Україною та 
Грецією 
 

ЛОКОТЬ Олена Михайлівна, викладач Чернігівської музичної школи № 1 імені 
С.-С. Вільконського, м. Чернігів, Україна.  

Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в 
процесі вокальної діяльності 

 
МАКОДА Світлана Леонідівна, доцент кафедри культурології Національного 

університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна. 
ФЕДОРЕНКО Анжеліка Анатоліївна, фахівець кафедри культурології 

Національного університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ, 
Україна. 

Особливості давньогрецького театру 
 
МАЛИНЕВСЬКА Валентина Мефодіївна, директор Чернігівської філії 

Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, кандидат історичних 
наук, професор, заслужений працівник культури України, м. Чернігів, Україна. 

Особливості культуротворчого та музично-освітнього процесу на 
Чернігівщині наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. 

 
МАЛИШКО Сергій Вадимович, заступник директора з навчальної роботи  

Чернігівської філії Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, 
кандидат історичних наук, доцент кафедри культури і мистецтв, м. Чернігів, Україна. 

Тенденції розвитку сучасної мистецької освіти Чернігово-Сіверського краю 
 
МИСЮРА Тетяна Михайлівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри 

культурології Національного університету біоресурсів і природокористування 
України, м. Київ, Україна. 

Трансформація міста у мегаполіс 
 
МУЗАЛЬОВ Валерій Олексійович, старший викладач кафедри культурології 

Національного університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ, 
Україна. 

Пісенно-танцювальна природа жанрів українського мистецтва 
 

МУРАШКО Ирина Александровна, преподаватель кафедры экономической 
теории Академии управления при Президенте Республики Беларусь, г. Минск, 
Республика Беларусь. 

Взаимодействие государства и частного сектора в сохранении историко-
культурного наследия: белорусский опыт 

 
ОЛІЙНИК Наталія Петрівна, аспірантка Харківської державної академії 

культури, м. Харків, Україна. 
Троїцька і купальська обрядовість українсько-російського покордоння 
Науковий керівник - ОСАДЧА Віра Миколаївна, кандидат 

мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри українського співу та музичного 
фольклору Харківської державної академії культури. 
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ПАВЛЕНКО Леся Олександрівна, аспірантка Київського національного  
університету культури і мистецтв, м. Київ, Україна. 

Бандурне мистецтво  в міжкультурному діалогові сучасності 
 
ПАНТАЛІЄНКО Валентина Василівна, доцент кафедри культурології 

Національного університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ, 
Україна.  

Масова культура і моральний стан суспільства 
 
ПУЗИРЕНКО Ярина  Василівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

культурології Національного університету біоресурсів і природокористування 
України, м. Київ, Україна.  

Техніка оригамі як засіб  поза навчальної виховної роботи у вищому 
навчальному закладі 

 
ПІЩАНСЬКА Вікторія Миколаївна, кандидат культурології, доцент, доктор 

філософії (Ph D), доцент кафедри філософії освіти Дніпропетровського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти, м. Дніпро, Україна. 

Символічна суть українського барокового мистецтва ХVІІ–ХVІІІ ст.  
 
РАДЗІЄВСЬКИЙ Віталій Олександрович, кандидат культурології, доцент, 

доцент Київського національного університету культури і мистецтв, м. Київ, Україна. 
Субкультурна теорія розвитку: загальнолюдський вимір 
 
РУДИЙ Роман Антонович, доцент кафедри культурології Національного 

університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна. 
ІВАНЕЦЬ Марія, менеджер корпорації «Міст-Карпати», м. Чикаго, США. 

 КОСТІВ Богдан, Президент Міжнародного об’єднання «Українська свобода 
(Прага, Чехія) 

Аріон Метімнейський як зразок грецького музиканта 
 
САДОВЕНКО Світлана Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доктор 

філософії (PhD), старший науковий співробітник, доцент, завідувач кафедри 
академічного та естрадного вокалу Інституту мистецтв Київського університету 
імені Бориса Грінченка, м. Київ, Україна.  

Ціннісна сфера української народної художньої культури: регіональний вимір 
 
САУРІНА Ольга Іванівна, старший викладач кафедри культурології 

Національного університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ, 
Україна. 

МІХНО Інеса, аспірантка кафедри економічної кібернетики Національного 
університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна. 

Танцювальне мистецтво Греції 
 
СИДОРЕНКО Ірина Григорівна, кандидат філософських наук, доцент 

кафедри культурології Національного університету біоресурсів і 
природокористування України, м. Київ, Україна. 

Еволюція естетичної свідомості: від первісності до феномену „грецького дива”  
 

СТЕЦИК Василь Миколайович, студент 1 курсу, 2 групи агробіологічного 
факультету Національного університету біоресурсів і природокористування України, 
м. Київ, Україна. 

Україна і Греція: сучасний стан діалогу двох культур 
Науковий керівник – ЛАУТА Олена Дмитрівна, кандидат філософських наук, 

доцент кафедри філософії Національного університету біоресурсів 
і природокористування України, м. Київ, Україна. 
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СТОЛЯР Марина Борисівна, доктор філософських наук, професор, завідувач 
кафедри філософії та культурології Чернігівського національного педагогічного 
університету імені Т.Г.Шевченка, м. Чернігів, Україна. 

Постісторичний дискурс античності за філософсько-епічним твором 
С.В. Пролеєва «Єлена прекрасна: трагедія краси» 

 
СТОРОЖУК Світлана Володимирівна, доктор філософських наук, доцент, 

доцент кафедри філософії Національного університету біоресурсів і 
природокористування України, м. Київ, Україна. 

Національна культура як чинник консолідації сучасного українського 
суспільства 

 
ТЕРЕЩЕНКО-КАЙДАН Лілія Володимирівна, кандидат мистецтвознавства, 

доктор філософії (Ph. D), докторант, професор Національної академії керівних кадрів 
культури і мистецтв, м. Київ, Україна.  

Формула «Я» «ΑΡΤΑΔΟΚΣΗΣ» «Інший» – яскравий виразник сучасного 
культурного діалогу (прикладний аспект) 

 
ТИЛИК Ігор Володимирович, кандидат мистецтвознавства, доцент 

Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, м. Київ, Україна. 
Музично-стильовий синтез в творчості Артемія Веделя  
 
ТИЩЕНКО Ірина Вікторівна, аспірантка кафедри історії і теорії культури, 

викладач  кафедри майстерності актора Харківської державної академії культури, м. 
Харків, Україна. 

Давньогрецька міфологія в радіомистецтві 
 

ТІТЕНКО Наталія Миколаївна, старший викладач кафедри культурології 
Національного університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ, 
Україна. 

МЕЛІКОВА Ніна Володимирівна, асистент кафедри культурології 
Національного університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ, 
Україна. 

Походження та організація театру в Древній Греції 
 
ЧУМАЧЕНКО Марина Олександрівна, аспірантка Харківської державної 

академії культури, м. Харків, Україна. 
Світло і темрява як символи конструювання „травмованого суб’єкта” в 

агіографічному міфі 
Науковий керівник – ПАНКОВ Георгій Дмитрович, доктор філософських наук, 

професор Харківської державної академії культури. 
 

ШКІЛЬ Світлана Олександрівна, кандидат філософських наук, доцент 
Національного університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ, 
Україна. 

Джерела традиційних російських наративів у візантійській культурі 
 
 

16.00 – 17.00  

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ 

 

Прийняття рекомендацій. Закриття конференції 
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Автор та керівник проекту 
 

Лілія Володимирівна  
Терещенко-Кайдан, 
професор НАКККіМ,  

кандидат мистецтвознавства,  
доктор філософії (Ph.D.), доцент, докторант 

 
Офіційні перекладачі 

Максимюк Алла (грецька) 
Арістова Наталія (англійська)  

 
 

 
 

Private company “Lux-Inform” 

Ukraine, 02125, Kyiv, P. Zaporozhca street , 13, office  2,  

tel./fax +38(044) 541-20-65 

                         +38(044) 541-20-68/69             
www.lux-inform.com.ua                            

 

Publicity-production company «Lux- Inform» already more than 7 years at the 
market of Ukraine. Thousands of ideas were for this time incarnate in the 
grant of complete complex of services. 
"Lux-Inform" has the most powerful potential and own materially technical 
and production bases, at high professional level successfully operate in the 
field of advertising, polygraphy and any souvenir production, becoming a 
good partner for the clients. 

 
 

Підтримка проекту 
Приватне підприємство  

Путята В. А. 
 

http://www.lux-inform.com.ua/
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