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ПОДІЇ. НОВИНИ 

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
«СУЧАСНІ СОЦІОКУЛЬТУРНІ ПРАКТИКИ: КОМПЕТЕНТНІСНО-

АКСІОЛОГІЧНИЙ АПЕКТ» (ДО 10-РІЧЧЯ КАФЕДРИ 
КУЛЬТУРОЛОГІЇ ТА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ 

КУЛЬТУРОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ПНПУ  
ІМЕНІ В.Г. КОРОЛЕНКА) 

Наталія Наталевич 

29-30 березня 2018 року на базі Полтавського літературно-меморіального музею 
В. Г. Короленка відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні 
соціокультурні практики: компетентнісно-аксіологічний апект», присвячена 10-літтю 
кафедри культурології та методики викладання культурологічних дисциплін. 
Учасниками конференції стали науковці більш як із тридцяти вищих навчальних закладів 
та культурно-освітніх установ України. Проблематика конференції дозволила об'єднати у 
єдиному науковому пошукові здобутки представників різних гуманітарних наук: 
культурологів, істориків, філологів, філософів, мистецтвознавців, соціологів, географів, 
педагогів.  

У вітальному слові декан факультету технологій та дизайну професор Валентина 
Титаренко наголосила, що можливість обговорення культурологічних проблем, довкола 
яких точиться чимало дискусій у сучасному науковому полі, – цінний досвід, який варто 
підтримувати та примножувати. У конференції взяли участь представники вишів 
України: Бабенко Людмила Леонідівна – доктор історичних наук, професор, завідувач 
кафедри історії України Полтавського національного педагогічного університету імені 
В. Г. Короленка; Білогур Влада Євгеніївна – доктор філософських наук, професор, 
завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання та спортивних дисциплін 
Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького; 
Бутенко Володимир Григорович – доктор педагогічних наук, професор кафедри 
загальноправових та соціально-гуманітарних дисциплін Херсонського факультету 
Одеського державного університету внутрішніх справ, член-кореспондент Національної 
академії педагогічних наук України; Бухун Андрій Григорович – заступник начальника 
факультету економіки та менеджменту Національної академії Національної гвардії 
України; Волков Олександр Григорович – доктор філософських наук, професор кафедри 
філософії Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 
Хмельницького; Волошин Юрій Володимирович – доктор історичних наук, професор 
кафедри історії України Полтавського національного педагогічного університету 
імені В. Г. Короленка; Гнатюк Лариса Анастасіївна – кандидат мистецтвознавства, 
доцент, виконувач обов'язків професора кафедри історії світової музики і кафедри історії 
української музики та музичної фольклористики Національної музичної академії України 
імені П. І. Чайковського; Год Борис Васильович – доктор педагогічних, кандидат 
історичних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України, завідувач 
кафедри всесвітньої історії та методики викладання історії Полтавського національного 
педагогічного університету імені В. Г. Короленка, Заслужений працівник освіти України; 
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Гурова Інна Володимирівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри культурології 
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова; Зав’ялова Ольга 
Костянтинівна – доктор мистецтвознавства, професор кафедри образотворчого митецтва, 
теорії, історії музики та художньої культури Сумського державного педагогічного 
університету імені А. С. Макаренка; Зелюк Віталій Володимирович – кандидат 
педагогічних наук, доцент, ректор Полтавського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського; Землянська Аліна Вікторівна – кандидат 
філософських наук, доцент кафедри української та зарубіжної літератури 
Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького; 
Кавунник Олена Анатоліївна – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри музичної 
педагогіки і хореографії Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя; 
Кравченко Любов Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор кафедри 
культурології та методики викладання культурологічних дисциплін Полтавського 
національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка; Кравченко Петро 
Анатолійович – доктор філософських наук, професор, декан історичного факультету 
Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка; 
Литвиненко Алла Іванівна – кандидат мистецтвознавства, доцент, завідувач кафедри 
культурології та методики викладання культурологічних дисциплін Полтавського 
національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка; Ляпунова Валентина 
Анатоліївна – доктор педагогічних наук, завідувач кафедри соціальної роботи, соціальної 
педагогіки та дошкільної освіти Мелітопольського державного педагогічного 
університету імені Богдана Хмельницького; Мірошниченко Віталій Григорович – 
кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін 
Полтавського інституту бізнесу ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет 
імені академіка Юрія Бугая»; Набок Марина Миколаївна – кандидат філологічних наук, 
доцент кафедри мовної підготовки іноземних громадян Сумського державного 
університету; Облова Людмила Анатоліївна – кандидат філософських наук, доцент 
кафедри філософії Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова; 
Олексенко Роман Іванович – доктор філософських наук, доцент, завідувач кафедри 
філософії Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 
Хмельницького; Опенько Володимир Васильович –заслужений артист України, доцент 
кафедри народнопісенного і хорового мистецтва Київського національного університету 
культури і мистецтв; Пастушенко Тетяна Вікторівна – кандидат історичних наук, 
старший науковий співробітник Інституту історії України НАНУ; Пахомова Наталія 
Георгіївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри спеціальної освіти і 
соціальної роботи Полтавського національного педагогічного університету 
імені В. Г. Короленка; Петренко Ірина Миколаївна – доктор історичних наук, професор 
кафедри педагогіки та суспільних наук ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки та торгівлі»; Позднякова-Кирбятьєва Єлліна Геннадіївна – доктор 
соціологічних наук, доцент, проректор із навчальної роботи Комунального вищого 
навчального закладу «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» 
Запорізької обласної ради; Руденченко Алла Андріївна – доктор педагогічних наук, 
доцент, декан Київського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва і 
дизайну імені Михайла Бойчука, член Спілки дизайнерів України; Сайко Наталя 
Олександрівна – доктор педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної освіти і 
соціальної роботи Полтавського національного педагогічного університету 
імені В. Г. Короленка, Заслужений працівник освіти України; Ситник Олександр 
Миколайович – доктор історичних наук, доцент, завідувач кафедри історії 
Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького; 
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Степаненко Микола Іванович – доктор філологічних наук, професор, академік Академії 
наук вищої школи України, Заслужений діяч науки і техніки України, ректор 
Полтавського національного педагогічного університету імені В. Короленка; 
Стрельніков Віктор Юрійович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 
педагогіки та суспільних наук ВНЗ Укоопспілки «Університет економіки і торгівлі»; 
Сулаєва Наталія Вікторівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри музики, декан 
психолого-педагогічного факультету Полтавського національного педагогічного 
університету імені В. Г. Короленка, Заслужена артистка України; Титаренко Валентина 
Петрівна – доктор педагогічних наук, професор, декан факультету технологій і дизайну 
Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, 
Заслужений працівник освіти України, член Спілки дизайнерів України; Томашевський 
Володимир Володимирович – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри 
ДПМ та дизайну Криворізького державного педагогічного університету, член НСХУ, 
член Спілки дизайнерів України; Троїцька Олена Михайлівна – доктор філософських 
наук, професор кафедри філософії Мелітопольського державного педагогічного 
університету імені Богдана Хмельницького; Троїцька Тамара Серафимівна – доктор 
філософських наук, професор кафедри психології Мелітопольського державного 
педагогічного університету імені Богдана Хмельницького; Хоменко Павло Віталійович – 
доктор педагогічних наук, доцент, декан факультету фізичного виховання Полтавського 
національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка; Цебрій Ірина Василівна 
– доктор педагогічних наук, професор кафедри всесвітньої історії та методики 
викладання історії Полтавського національного педагогічного університету імені 
В. Г. Короленка; Цина Андрій Юрійович – доктор педагогічних наук, професор, 
завідувач кафедри теорії і методики технологічної освіти Полтавського національного 
педагогічного університету імені В. Г. Короленка; Чирчик Сергій Васильович – доктор 
педагогічних наук, доцент, проректор з наукової роботи Київського державного 
інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука, член-
корреспондент Академії будівництва України, член Спілки дизайнерів України; Шевчук 
Сергій Миколайович – доктор географічних наук, доцент, проректор з наукової роботи 
Полтавського національного педагогічного університету імені В. Короленка; Шумська 
Людмила Юріївна – професор кафедри вокально-хорової майстерності Ніжинського 
державного університету імені Миколи Гоголя, Заслужений діяч мистецтв України; 
Яланська Світлана Павлівна – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри 
загальної, вікової та практичної психології Полтавського національного педагогічного 
університету імені В. Г. Короленка. 

Тематика наукових доповідей була спрямована на обговорення теоретичних і 
практичних проблем культурології, зокрема: провідних культурологічних концепцій у 
проекції на цінності сучасного українського суспільства; компетентнісного підходу до 
підготовки фахівців; теорії, історії та практики культурологічної регіоналістики; 
волонтерства, релігійного туризму, фестивального руху та інших новітніх 
соціокультурних практик; питань розвитку мистецтва й освіти в умовах соціокультурної 
модернізації суспільства. 

Активну участь у конференції взяли представники музеїв, зокрема Ольховська 
Людмила Василівна, провідний науковий співробітник Полтавського літературно-
меморіального музею В. Г. Короленка, представила оригінальні згадки «Америка очима 
В. Г. Короленка. До 125-річниці мандрівки письменника на американський континент». 
Єнко Ярослав Миколайович, завідувач науково-експозиційного відділу Національного 
музею-заповідника М. В. Гоголя, презентував документальний фільм «Кочубеївська 
садиба як осередок культури та духовності у ХІХ ст.».  
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Підбиваючи підсумки пленарного засідання, модератор заходу, завідувач кафедри 
культурології та методики викладання культурологічних дисциплін Алла Литвиненко 
підкреслила, що конференція з такою широкою проблематикою скликається уже не 
вперше і є успішною за кількістю та складом учасників: від студентів – до докторів наук, 
від екскурсоводів і музейних робітників – до ректорів провідних вишів. Це засвідчує про 
наявність певної наукової традиції, розвитку культурології у виші та перспективи 
підготовки майбутніх культурологів для регіонального і загальнонаціонального 
соціокультурного середовища. 
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