
16-17 жовтня 2014 року у Київському університеті імені Бориса Грінченка 
відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Професійна мистецька освіта і 
художня культура: виклики ХХІ століття». 

 
З вітальними словами до учасників пленарного засідання конференції звернулися 

 проректор з наукової роботи Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор 
педагогічних наук, професор Людмила Леонідівна Хоружа та директор Інституту 
мистецтв, кандидат історичних наук, доцент Костянтин Юрійович Бацак. 

 
            Пленарні засідання включали змістовні і проблемні доповіді провідних науковців 
України (Афанасьєва Ю.Л., Олексюк О.М., Пляченко Т.М., Локарєвої Г.В., Ребрової О. Є., 
Карась Г.В., Шипа С.В., Щолокової О.П. Гуральник Н.П., Сверлюка Я. В.) та зарубіжжя 
(В.Марквіци,  І.Кевішаса, М.Каньовської, Я. Укхила-Зроскі).  

 
17 жовтня на базі Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса 

Грінченка відбулася робота  секцій: «Історичний досвід професійної мистецької освіти та 



художньої культури»; «Сучасне мистецтвознавство в системі художньої культури»; 
«Аксіологічні основи професійної мистецької освіти та художньої культури ХХІ століття»; 
«Інтегративні тенденції в системі неперервної професійної мистецької освіти. Інноваційні 
технології професійної мистецької освіти»; «Компетентнісний підхід у сучасній професійній 
мистецькій освіті: європейський досвід та українські перспективи». З доповідями 
виступили представники усіх кафедр Інституту, науковці, аспіранти з різних навчальних 
закладів України. 

 

    

 

 
 
В рамках роботи конференції відбулася презентація наукових праць професорсько-

викладацького складу Інституту мистецтв. Учасники конференції мали змогу відвідати 
виставку картин «Мистецька галерея магістрантів Київського університету імені Бориса 
Грінченка» та познайомитися з роботою творчих майстерень і взяти участь у їх роботі під 
керівництвом старших викладачів кафедри образотворчого мистецтва Л.М.Волкової, 
Н.А.Прохорової та В.М. Зіневич. 

 



 
 

 

 
 
Завершальною частиною Міжнародної науково-практичної конференції 

«Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття» став 
концерт «Мистецтво єднає світ» у якому взяли участь: народний артист України, професор 
кафедри академічного та естрадного вокалу Фемій Мустафаєв; заслужена артистка 
України, доцент кафедри академічного та естрадного вокалу Рімма Шаповалова, 



заслужені діячі мистецтв України, професори В’ячеслав  та Тимур Полянські; заслужений 
діяч мистецтв України, доцент кафедри академічного та естрадного вокалу Оксана 
Петрикова; гурт «Княже коло» у складі К.О.Салан, С.В.Цимбала, А.В.Ворони та І.О. 
Лопухова, студенти спеціальності «Музичне мистецтво» та «Хореографія». 

 

 

 

 
 

 
 
Висловлюємо подяку організаторам і учасникам конференції за 

якісну підготовку і проведення, а також запрошуємо до подальшої 
співпраці!  


