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Рік заснування наукової школи: 2003 

Керівник наукової школи: 

 

РОМАНЕНКОВА ЮЛІЯ ВІКТОРІВНА 

доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри образотворчого 

мистецтва Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса 

Грінченка 

 

 

РЕГІОНИ ДІЯЛЬНОСТІ ОСЕРЕДКІВ НАУКОВОЇШКОЛИ: 

Київ, Харків, Кам’янець-Подільський (Україна), Санкт-Петербург, 

Смоленськ, Волгоград, Омськ (Росія) 

 

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД ШКОЛИ: 

Понад 20 науковців, серед яких аспіранти, кандидати та доктори наук у 

галузі мистецтвознавства, філософії, культурології 

 

ЗАВДАННЯ НАУКОВОЇ ШКОЛИ: 

 систематизація мистецьких і наукових доробків, що є плодами 

міжнародного співробітництва науковців і творчих працівників різних 

країн; 

 впровадження в освітній простів мистецького ВНЗ новітніх досягнень 

науки та мистецтва різних країн; 

 поєднання теоретичної бази та практичного компоненту для підготовки 

універсального типу фахівця творчих спеціальностей. 

 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОГО ПОШУКУ: 

 дослідження проблем художніх стилів, арт-процесів та їх динаміки, 

характеру трансформації мистецьких феноменів, мінливості природи 

мистецьких явищ; 

 висвітлення провідних досягнень, сучасних технологій у галузі 

мистецької освіти країни; 

 аналіз мистецького доробку знаних митців країн світу та впровадження 

до наукового обігу не відомих до сьогодні широкій спільноті прізвищ 

художників; 

 актуалізація питань охорони та збереження культурного спадку 

держави. 

 

 

 

 



УЧАСТЬ НАУКОВЦІВ ШКОЛИ У ВИЇЗНИХ СЕСІЯХ, НАУКОВИХ 

ЗАХОДАХ МІСТ УКРАЇНИ ТА КРАЇН СВІТУ: 

 

 Другий всеросійський культурологічний конгрес з міжнародною 

участю «Культурное многообразие: от прошлого к будущему» (Санкт-

Петербург, Росія) (2008); 

 III Міждународна науково-теоретична конференція «Социально-

политические и культурные проблемы современности», (Сімферопіль) 

(2010); 

 Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми досліджень в 

гуманітарних науках на пострадянському просторі» (Львів) (2010); 

 Міжнародний круглий стіл «Арт-мир: границы искусства» (Санкт-

Петербург, Росія) (2011); 

 IV Міждународна науково-теоретична конференція «Социально-

политические и культурные проблемы современности» (Сімферопіль) (2012); 

 ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Визуальная 

культура: дизайн, реклама, ІТ-технологии» (Омськ, 2014); 

 Міжнародна науково-практична конференція «Традыцыі і сучасны стан 

культуры і мастацтвау» (Мінськ, 2014); 

 Міжнародна науково-практична конференція «Професійна мистецька 

освіта і художня культура: виклики ХХІ століття» (Київ, 2014). 

 

 

ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВИХ ЗАХОДІВ: КОНФЕРЕНЦІЙ, КРУГЛИХ 

СТОЛІВ, СЕМІНАРІВ 

 

 Міжнародна науково-практична конференція «Полікультуротворча 

діяльність» (Київ) (2003-2010); 

 Міжнародна науково-практична конференція «Культурологічні 

читання» (Київ) (2006); 

 Науково-практична конференція «Україна в контексті світового 

туризму: проблеми, перспективи розвитку» (Київ) (2006);  

 Студентський тематичний семінар «Кольори світу імпресіонізму» 

(Київ) (2007); 

 Студентський тематичний семінар «Духовний світ Відродження» 

(Київ) (2007); 

 Міжнародний науковий семінар «Творче безпліддя» у всіх його 

проявах: причини, ознаки, грані феномену»  (Київ) (2008); 

 Студентський міжнародний науково-практичний семінар «Роль 

античного спадку у світовій культурі» (Київ) (2008); 

 Міжнародна науково-практична конференція «Микрокосм человек-

творца в макрокосме общества» (Київ) (2009); 



 Міжнародна науково-практична конференція «Науки про мистецтво: 

актуальні проблеми мистецтвознавства та філософії мистецтва» (Київ) 

(2011); 

 Круглий стіл «Україна в контексті культурно-мистецьких пошуків 

сучасної Європи» (Київ) (2015 р.)  

 Студентські наукові семінари гуртка «Арт-простір» (Київ) (2014 р., 

2015 р.). 

 

ФАХОВІ НАУКОВІ ВИДАННЯ, В ЯКИХ СИСТЕМАТИЧНО 

ДРУКУЮТЬСЯ  ПРАЦІ НАУКОВЦІВ ШКОЛИ 

 

1. Вестник Харьковской академии дизайна и искусств (Україна) 

2. Збірник наукових праць «Культура і сучасність» (Україна) 

3. Збірник наукових праць «Мистецтвознавчі записки» (Україна) 

4. Вісник ДАКККіМ (Україна) 

5. Традиції та новації у вищій архітектурній освіті (Україна) 

6. Мистецтвознавство України (Україна) 

7. Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури 

(Україна) 

8. «Молодий вчений» (Україна) 

9. Збірник наукових і навчально-методичних праць НАОМА (Україна) 

10. «Міст» (Україна) 

11. Мистецтвознавство (Україна) 

12.  «Омский научный вестник» (Росія) 

13. «Социальные трансформации» (Росія) 

14. Известия Смоленского Государственного университета (Росія) 

15. Вестник Санкт-Петербургского университета (Росія) 

16. Вестник ЧувГу (Росія) 

 

           
 



            
 

 

НАУКОВИЙ ДОРОБОК ШКОЛИ 

Кандидатські дослідження, що були захищені під керівництвом 

Ю.В.Романенкової  

1. Бех Л.В. Фарфор як культуротворчий феномен: світовий на 

вітчизняний контекст, на здобуття наукового ступеня кандидата 

мистецтвознавства, спеціальність 26.00.01 «Теорія та історія культури»                 

(2014 р.) 

 

КАНДИДАТСЬКІ ТА ДОКТОРСЬКІ ДОСЛІДЖЕННЯ, ЯКІ 

ВИКОНУЮТЬСЯ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ДОКТОРА 

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА, Ю.В.РОМАНЕНКОВОЇ 

1. Колосова Н.А. Світоглядні засади меценатства в історії світового 

музейництва (культурологічний аспект), на здобуття наукового ступеня 

доктора культурології, спеціальність 26.00.01 «Теорія та історія культури» 

2. Калініченко В.В. «Хотинська фортеця як історико-культурний феномен 

України ХІІІ – ХІХ століття», на здобуття наукового ступеня кандидата 

мистецтвознавства, спеціальність 26.00.01 «Теорія та історія культури» 

3. Ладоненко М. І. «Пам’ятні та ювілейні монети незалежної України як 

культурно-мистецький феномен» на здобуття наукового ступеня 

кандидата мистецтвознавства, спеціальність 26.00.01 «Теорія та історія 

культури» 

4. Бардік М.А. Оновлення київських храмів як маркер відродження 

духовних основ культури України в ХІХ столітті  (на матеріалі 

Успенського собору Києво-Печерської лаври і храму св. Софії Київської), 

на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства, 

спеціальність 26.00.01 «Теорія та історія культури» 

5. Петрушевська Н.І. Мистецькі аспекти склоробства: художній досвід 

камео гласс у світовій культурі, на здобуття наукового ступеня кандидата 

мистецтвознавства, спеціальність 26.00.01 «Теорія та історія культури» 

 

 


