
НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ ДИЗАЙНУ 
 

Участь у міжнародних, всеукраїнських конференціях, семінарах: 
 

Науково-практичні (наукові) конференції різних рівні 
Міжнародні 

1. Міжнародна наукова конференція «Літературний 
процес: мова мистецтва і мистецтво мови», м. Київ 

4-5 квітня 
2014 р. 

Афанасьєв Ю. Л., завідувач 
кафедри 

2. Третя Міжнародна науково-творча конференція 
«Культурно-мистецька освіта як складова 
художнього простору ХХ1 століття», Одеса – Київ – 
Варшава 

29-30 квітня 
2014 р. 

Афанасьєв Ю. Л., завідувач 
кафедри 

3. Міжнародна науково-практична конференція 
«Ідентичність особистості і групи: психолого-
педагогічні соціокультурні аспекти.» м. Прага 

27- 28 січня 
2014р. 

Руденченко А.А., доцент 

4. ІІ Міжнародний конгрес “Етнодизайн: європейський 
вектор розвитку і національний контекст» 
Полтавський національний педагогічний 
університет імені В.Г. Короленка 

16-18 жовтня 
2013р. 

 

Афанасьєв Ю. Л., завідувач 
кафедри, 
Руденченко А.А., доцент, 
Кротова Т.Ф., доцент, 
Коновалова О.В., доцент, 
Крижанівський О.А., доцент 

5. VІІІ міжнародна науково-практична конференція 
«Вища освіта України у контексті інтеграції до 
європейського освітнього простору» (м. Київ) 

28 листопада 
2013р. 

Кротова Т.Ф., доцент 

6. Восьма міжнародна конференція «Нові 
інформаційні технології в освіті для всіх: 
безперервна освіта», Міжнародний науково-
навчальний центр інформаційних технологій та 
систем (м. Київ) 

листопад 
2013р. 

Поліщук А.А., ст. викладач 

Всеукраїнські 
1. Всеукраїнська науково-практична конференція  

(VI Грінченківські читання) "Я йшов туди, де гуркіт 
праці чути..." 

22 січня 
2014р. 

Афанасьєв Ю. Л., завідувач 
кафедри, 
Васильківська О.І., доцент 

2. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція 
«Теоретико-методологічні аспекти мистецької 
освіти: здобутки, проблеми та перспективи», 
доповідь і тези «Використання друкованого та 
електронного підручника у формуванні професійної 
компетентності студентів» (Умань) 

 Поліщук А.А., ст. викладач 

3. Всеукраїнська науково-практична конференція до 
200-річчя Тараса Шевченка «Створення образу 
Тараса Шевченка в розділі навчальної дисципліни 
«Теорія та практика графіки» (Умань) 

 Поліщук А.А., ст. викладач 

4. Всеукраїнська науково-практична конференція 
«Етнодизайн в контексті інновацій ХХІ століття..» 
м. Київ 

16-17 квітня 
2014р. 

Руденченко А.А., доцент 

5. IV Всеукраїнська наукова конференція "Осінні 
читання" за темою "М. Коцюбинський - співець 
гуманізму і краси" (м. Вінниця)  

16-17 
вересня 
2013р. 

Крижанівський О.А., доцент 



6. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція 
«Теоретико-методологічні аспекти мистецької 
освіти: здобутки, проблеми та перспективи», 
Уманський державний педагогічний університет 
імені Павла Тичини 

8 жовтня 
2013р. 

Афанасьєв Ю. Л., завідувач 
кафедри, 
Руденченко А.А., доцент, 
Поліщук А.А., ст. викладач, 
Брюханова Г.В., викладач 

7. Всеукраїнська науково-практична конференція 
«Проблеми формування інформаційної культури 
особистості»  
(м. Маріуполь) 

1 листопада 
2013р. 

Афанасьєв Ю. Л., завідувач 
кафедри 

8. ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція 
«Українська культура в розмаїті виявів» ( м. Рівне)  

12 листопада 
2013р. 

Афанасьєв Ю. Л., завідувач 
кафедри 

Науково-практичні (наукові) семінари різних рівнів 
Міжнародні 

1. ІІІ Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал», 
«Кирилівські читання» (до 1150-літньої річниці 
започаткування кирилівської писемності) 

24 травня – 1 
червня  
2013р. 

Васильківська О.І., доцент 
 

Університетські 
1. “Етнодизайн: питання теорії та практики” 

(Фестиваль науки – 2013у Київському університеті 
імені Бориса Грінченка) 

17 травня 
2013р. 

Крижанівський О.А., доцент 

 


