
Міністерство освіти і науки України 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Кафедра соціокультурного менеджменту 
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Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 

Кафедра соціальної роботи, спеціальної освіти і менеджменту соціокультурної діяльності 

Західноукраїнський національний університет 

Кафедра інформаційної та соціокультурної діяльності 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

Кафедра освітнього і соціокультурного менеджменту та соціальної роботи 

Сумський державний університет 

Кафедра психології, політології та соціокультурних технологій 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

Кафедра гуманітарних наук, культури і мистецтва 

Харківська державна академія культури  

Кафедра менеджменту культури та соціальних технологій 
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
Голова організаційного комітету: 

 

Качмар В. М. проректор з науково-педагогічної роботи та соціальних 

питань і розвитку Львівського національного 

університету імені Івана Франка 

 

Заступник голови організаційного комітету: 

 

Гарбузюк М.В.  в. о. декана факультету культури і мистецтв Львівського 

національного університету імені Івана Франка 

 

Члени організаційного комітету: 

 

Белінська Л. С. завідувач кафедри соціокультурного менеджменту Львівського 

національного університету імені Івана Франка 

Дацко О. І. в. о. завідувача кафедри менеджменту мистецтва Львівської 

національної академії мистецтв 

Шикеринець В.В. завідувач кафедри управління соціокультурною діяльністю, 

шоу-бізнесу та івент-менеджменту Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника 

Гомотюк О. Є. декан соціально-гуманітарного факультету Західноукраїнського 

національного університету 

Сорока О. В. професор кафедри соціальної роботи, спеціальної освіти і 

менеджменту соціокультурної діяльності Тернопільського 

національного педагогічного університету імені В. Гнатюка 

Данилюк С. С. професор кафедри освітнього і соціокультурного менеджменту 

та соціальної роботи Черкаського національного університету 

імені Богдана Хмельницького 

Лебідь А. Є.  професор кафедри психології, політології та соціокультурних 

технологій Сумського державного університету 

Маслак В. І. завідувач кафедри гуманітарних наук, культури і мистецтва 

Кременчуцького національного університету імені Михайла 

Остроградського 

Церковний А. О.  завідувач кафедри менеджменту культури та соціальних 

технологій Харківської державної академії культури 

Сирота Л. Б. доцент кафедри соціокультурного менеджменту Львівського 

національного університету імені Івана Франка 

Килинич А. Р. голова Студентської ради факультету культури і мистецтв 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

Стариш І. О. студентка ІІІ-го курсу факультету культури і мистецтв 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

 

Секретар організаційного комітету: 

Чопик С. В. студентка ІІ-го курсу факультету культури і мистецтв 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

 



 

КАЛЕНДАР ЗАХОДІВ 
 

 

 

 

 

9.30 – 9.55        РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ  

10.00 – 11.00    ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 
                             Вітальні слова 

11.00 – 12.30    ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ  

12.30 – 13.30    ПЕРЕРВА НА ОБІД 
________________________________________________________________    

13.30 – 16.00    СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 

16.00 – 16.30    ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 

________________________________________________________________ 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

Вітальне слово – до 5 хв.  

Доповіді на пленарному засіданні – 15 хв. 

Доповіді на секційному засіданні – 10 хв. 

 

 

 

 



ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Вітальне слово  

10.00 – 11.00    Модератор Юрій Мартиняк, студент ЛНУ імені Івана Франка                                                                        імені Івана  

 
Володимир Качмар 

 

 

Майя  Гарбузюк 

 

 

канд. іст. наук, доцент, проректор з науково-педагогічної 

роботи та соціальних питань і розвитку Львівського 

національного університету імені Івана Франка 

докт. мист-ва, професор, в.о. декана факультету культури і 

мистецтв Львівського національного університету імені Івана 

Франка 

Людмила Белінська канд. іст. наук, доцент, завідувач кафедри соціокультурного 

менеджменту факультету культури і мистецтв Львівського 

національного університету імені Івана Франка 

Олеся Дацко докт. екон. наук, доцент, в.о. завідувача кафедри менеджменту 

мистецтва Львівської національної академії мистецтв 

 

Василь Шикеринець канд. наук з держ. укравління, доцент, завідувач кафедри 

управління соціокультурною діяльністю, шоу-бізнесу та 

івентменеджменту Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника 

Оксана Гомотюк докт. іст. наук, професор, декан соціально-гуманітарного 

факультету Західноукраїнського національного університету 

Ольга Сорока  докт. пед. наук, професор, професор кафедри соціальної 

роботи, спеціальної освіти і менеджменту соціокультурної 

діяльності Тернопільського національного педагогічного 

університету імені В. Гнатюка 

Сергій Данилюк докт. пед. наук, професор, професор кафедри освітнього і 

соціокультурного менеджменту та соціальної роботи 

Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького 

Андрій Лебідь докт. філос. наук, професор, професор кафедри психології, 

політології та соціокультурних технологій Сумського 

державного університету 

Володимир Маслак докт. іст. наук, доцент, завідувач кафедри гуманітарних наук, 

культури і мистецтва Кременчуцького національного 

університету імені Михайла Остроградського 

Альберт Церковний канд. психол. наук, доцент, завідувач кафедри менеджменту 

культури та соціальних технологій Харківської державної 

академії культури 

Аліна Килинич голова Студентської ради факультету культури і мистецтв 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

 

  

 

 



 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

11.00 – 12.30  

 

Модератор: Аліна Килинич, студентка ЛНУ імені Івана Франка  

  
Олена Стефанишин 

канд. іст. наук, доцент, доцент кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності 

Західноукраїнський національний університет (наук. кер.) 

Вікторія Бурміцька  

студентка ІV-го курсу 

Західноукраїнський національний університет 

Інноваційний менеджмент у сфері культури і науки  

 
Людмила Белінська  

канд. іст. наук, доцент, завідувач кафедри соціокультурного менеджменту  

Львівський національний університет імені Івана Франка (наук. кер.) 

Анастасія Ковбасюк 

студентка ІV-го курсу 

Львівський національний університет імені Івана Франка  

Громадський бюджет як засіб втілення проектів 

 
Лілія Сирота  

канд. філол. наук, доцент кафедри соціокультурного менеджменту  

Львівський національний університет імені Івана Франка (наук. кер.) 

Філомена Сало 

студентка ІV-го курсу 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Організація змістовного дозвілля дітей і молоді України 

Василь Шикеринець  

канд. наук з держ. управління, доцент, завідувач кафедри управління соціокультурною 

діяльністю, шоу-бізнесу та івентменеджменту,  

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника  

Олександир Кузьмичук 

аспірант  

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника  

Реалізація державної політики в санаторно-курортних комплексах (на 

прикладі Івано-франківської області)  

 

Костянтин Нікітенко  

докт. іст. наук, доцент, декан факультету історії і теорії мистецтв   

Львівська національна академія мистецтв (наук. кер.) 

Ніна Петрук  

аспірант  

Львівська національна академія мистецтв 

Сучасний візуальний образ м. Белз: соціокультурний аспект 



 

Оксана Гнаткович  

докт. екон. наук, професор, професор кафедри соціокультурного менеджменту  

Львівський національний університет імені Івана Франка (наук. кер.) 

Ткачук Дарина 

магістрант І-го курсу  

Львівський національний університет імені Івана Франка  

Гендер у мультиплікаційній продукції 

Альберт Церковний 

канд. психол. наук, доцент, завідувач кафедри менеджменту культури  

та соціальних технологій 

Харківська державна академія культури (наук. кер.) 

Марія Нагірняк 

магістрант ІІ-го курсу 

Харківська державна академія культури 

Соціокультурне значення та можливості популяризації неформальної освіти 

серед молоді 

 

 

 

 

 

СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 

 

СЕКЦІЯ 1 

Загальні проблеми сучасного соціокультурного розвитку 

 

13.30 – 16.00          Модератор:    Філомена Сало, студентка ЛНУ імені Івана Франка 

 

Сорока Ольга  
докт. пед. наук, професор кафедри соціальної роботи, спеціальної освіти  

і менеджменту соціокультурної діяльності 

Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка (наук. кер.) 

Креховець Юлія 

студентка II-го курсу  

Тернопільський національний педагогічний  

університет імені В. Гнатюка 

Потенціал інноваційних PR-технологій у соціокультурній сфері 
 

Віктор Саранча 

канд. іст. наук, доцент кафедри гуманітарних наук, культури і мистецтва 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (наук. кер.) 

Валентина Фесенко 

студентка ІV-го курсу 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

Завдання сучасної служби PR: міжнародний досвід 

 



Лариса Завгородня 

канд. філол. наук, доцент, доцент кафедри освітнього і соціокультурного менеджменту та 

соціальної роботи 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького (наук. кер.) 

Микола Захарченко 

студент ІІІ-го курсу 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

Сучасний стан просування івент-заходів та роль реклами в ньому 
 

Наталія Дядюх-Богатько 

канд. мист-ва, доцент, завідувач кафедри графічного дизнайну та мистецтва книги 

Українська академія друкарства (наук. кер.) 

Кузьмів Христина  

студентка ІV-го курсу 

Львівський національний університет імені Івана Франка  

Переваги і недоліки сучасних носіїв реклами для соціокультурного 

продукту 

 
 

Сергій Данилюк  

докт. пед. наук, професор, професор кафедри освітнього і соціокультурного менеджменту 

та соціальної роботи  

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького (наук. кер.) 

Карина Усова 

студентка ІІІ-го курсу 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

Основні комунікаційні бар’єри під час спілкування в соціокультурних 

закладах 

 

Олександр Козаренко  

докт. мист-ва, професор, професор кафедри соціокультурного менеджменту  

Львівський національний університет імені Івана Франка (наук. кер.) 

Гірняк Надія 

студентка ІV-го курсу 

Львівський національний університет імені Івана Франка  

Кіно як форма організації дозвілля молоді 

 
Максим Максимчук  

докт. екон. наук, професор кафедри соціокультурного менеджменту  

Львівський національний університет імені Івана Франка (наук. кер.) 

Співак Христина 

студентка ІV-го курсу 

Львівський національний університет імені Івана Франка  

Кліпове мислення молоді: переваги, недоліки 

 

Оксана Тур  

докт. наук із соц. комунікацій, доцент, доцент кафедри гуманітарних наук, культури і 

мистецтва 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (наук. кер.) 

Марта Акуліч  

магістрант ІІ-го курсу 



Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

Соціальні медіа як простір взаємодії Кременчуцької міської 

централізованої бібліотечної системи для дорослих та сучасного 

користувача 

 
Анна Остапенко  

старший викладач кафедри освітнього і соціокультурного менеджменту  

та соціальної роботи 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького (наук. кер.) 

Яна Лучка 

студентка ІІІ-го курсу 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

Перспективи розвитку музейної справи в Черкаській області 

 
 

СЕКЦІЯ 2 

Пріоритети соціокультурної діяльності на сучасному етапі 

 

           13.30–16.00  Модератор: Ротмістренко Мирослава, студентка ЛНУ  

                                                                                                                    імені Івана Франка                                                                                                        

 

Олена Дутчак  

канд. іст. наук, доцент, доцент кафедри управління соціокультурною діяльністю,  

шоу-бізнесу та івентменеджменту  

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (наук. кер.) 

Наталія Волошин 

студентка ІV-го курсу 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника  

Вплив соціокультурних чинників на розвиток міжнародного туризму в 

карпатському регіоні України 

 
Анна Остапенко 

старший викладач кафедри освітнього і соціокультурного менеджменту  

та соціальної роботи 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького (наук.кер.) 

Оксана Сіра 

студентка ІІІ-го курсу 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

Технологія формування іміджу соціокультурних закладів 
 
Василь Шикеринець  

канд. наук з держ. управління, доцент, завідувач кафедри управління соціокультурною 

діяльністю, шоу-бізнесу та івентменеджменту,  

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (наук. кер.) 

Марія Клепар  

студентка ІІІ-го курсу  

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника  

Роль громадських організацій в розвитку соціокультурного середовища  



Андрій Лебідь  

докт  філос. наук, професор, професор кафедри психології, політології  

та соціокультурних технологій 

Сумський державний університет (наук. кер.) 

Аліна Ткаченко  

студентка ІІІ-го курсу 

Сумський державний університет 

Система антикризового управління та стратегічні комунікації в галузі 

культури 
 

Сергій Данилюк 

докт. пед. наук, професор, професор кафедри освітнього і соціокультурного менеджменту 

та соціальної роботи  

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького (наук. кер.) 

Ірина Іващенко 

студентка ІІІ-го курсу 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

Загальні вимоги до органіації та проведення спеціальних подій 
 

Тарас Маланюк  

канд. пед. наук, доцент кафедри управління соціокультурною діяльністю, шоу-бізнесу та 

івентменеджменту,  

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (наук. кер.) 

Ірина-Марія Врублевська  

студентка ІІІ-го курсу  

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 

Музеї мистецтвознавчого профілю Івано-Франківської області: 

перспективи використання у соціокультурній діяльності  
 

Наталія Данилиха 

канд. іст. наук, доцент кафедри соціокультурного менеджменту 

Львівський національний університет імені Івана Франка (наук. кер.) 

Софія Паньків 

студентка ІІІ-го курсу 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Дитячий музей як сучасний соціокультурний центр 

 
Людмила Белінська 

канд. іст. наук, доцент, завідувач кафедри соціокультурного менеджменту 

Львівський національний університет імені Івана Франка (наук. кер.) 

Тетяна Балук  

студентка ІV-го курсу 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Коворкінг-центр як простір активного дозвілля  

 
Лілія Сирота 

канд. філол. наук, доцент кафедри соціокультурного менеджменту 

Львівський національний університет імені Івана Франка (наук. кер.) 

Ірина Стариш 

студентка ІІІ-го курсу 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Ребрендинг музею 



 
Лілія Сирота 

канд. філол. наук, доцент кафедри соціокультурного менеджменту 

Львівський національний університет імені Івана Франка (наук. кер.) 

Анастасія Швець  

студентка ІV-го курсу 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Веб-квест як тип сучасного освітнього та соціокультурного проекту 

 

 

СЕКЦІЯ 3 

Візуальна культура й соціокультурний простір 
      

      13.30 – 16.00      Модератор:  Людмила Смакова, студентка Львівської національної  

                               академії мистецтв 

 

Анна Єфімова 

канд. мист-ва (PhD), викладач кафедри менеджменту мистецтва 

Львівська національна академія мистецтв (наук. кер.) 

Смакова Людмила 

магістрант ІІ-го  курсу  

Львівська національна академія мистецтва 

Грантова діяльність при мистецькому ЗВО як ефективний каталізатор 

змін ( на прикладі ЛНАМ) 
 

Олеся Дацко 

докт. екон. наук, доцент, в. о. завідувача кафедри менеджменту мистецтва 

Львівська національна академія мистецтв (наук. кер.) 

Ольга Головчин  

Магістрант ІІ-го курсу  

Львівська національна академія мистецтв 

Провокації як засіб популяризації мистецтва: історичний контекст 
 

Ніна  Петрук  

викладач Інституту морально-психологічного забезпечення 

Національна академія сухопутних військ імені Петра Сагайдачного (наук. кер.) 

Анастасія Страханська  

курсантка V-го курсу 

Національна академія сухопутних військ імені Петра Сагайдачного 

Використання візуальних технологій як методу маніпуляції у гібридній 

війні 
 

Олеся Дацко 

докт. екон. наук, доцент, в. о. завідувача кафедри менеджменту мистецтва 

Львівська національна академія мистецтв (наук. кер.) 

Ярина Волоско  

студентка ІІІ-го курсу   

Львівська національна академія мистецтв 

Роль SMM у популяризації наукових фестивалів (на прикладі наукового 

фестивалю OL) 
 



Олеся Дацко 

докт. екон. наук, доцент, в. о. завідувача кафедри менеджменту мистецтва 

Львівська національна академія мистецтв (наук. кер.) 

Олександра Туринська  

Студентка ІІІ-го курсу   

Львівська національна академія мистецтв  

Розвиток реклами вітчизняних ювелірних брендів  в соціальній мережі 

Інстаграм 
 

Олеся Дацко 

докт. екон. наук, доцент, в. о. завідувача кафедри менеджменту мистецтва 

Львівська національна академія мистецтв (наук. кер.) 
Прищепа Марія  

Студентка ІІІ-го курсу   

Львівська національна академія мистецтв 

Розвиток продакт-плейсменту у кіноіндустрії (на прикладі дизайнерського 

одягу) 
 

Олеся Дацко 

докт. екон. наук, доцент, в. о. завідувача кафедри менеджменту мистецтва 

Львівська національна академія мистецтв (наук. кер.) 
Роман Козак  

студент ІІІ-го курсу   

Львівська національна академія мистецтв  

Перспективи розвитку реклами авторських прикрас у соціальній мережі 

Тік-Ток 
 

Юрій Новачинський 

викладач кафедри менеджменту мистецтва 

Львівська національна академія мистецтв (наук. кер.) 

Карина Веретильна 

студентка  ІІ-го курсу 

Львівська національна академія мистецтв 

Роль студентського самоврядування в управлінні закладом вищої 

мистецької освіти 
 

 

СЕКЦІЯ 4 

Соціокультурні проекти  

як засіб формування сучасного суспільства 

      13.30 – 16.00      Модератор:  Анастасія Щирба, студентка ЛНУ імені Івана Франка 

 
Наталія Дядюх-Богатько 

канд. мист-ва, доцент, завідувач кафедри графічного дизнайну та мистецтва книги 

Українська академія друкарства (наук. кер.) 

Анастасія Шестопалова 

студентка ІV-го курсу 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Культурна спадщина міста Бахчисарай 

 



Оксана Гнаткович 

докт. екон. наук, професор, професор кафедри соціокультурного менеджменту  

Львівський національний університет імені Івана Франка (наук. кер.) 

Марія Гачек 

студентка ІІІ-го курсу 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Музейний дворик – інноваційне культурне середовище України 

 
Максим Максимчук  

докт. екон. наук, професор кафедри соціокультурного менеджменту  

Львівський національний університет імені Івана Франка (наук. кер.) 

Ліна Зацепіна 

студентка ІV-го курсу 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Молодіжна міська рада Маріуполя: соціокультурна діяльність 

 
Олена Стефанишин 

канд. іст. наук, доцент, доцент кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності 

Західноукраїнський національний університет (наук. кер.) 

Вікторія Хіночек 

магістрант ІІ-го курсу  

Західноукраїнський національний університет 

Особливості діяльності івент-менеджера в рамках організації хакатону 

«Чемпіонат 24/1» 

 
Андрій Шевчук 

ассистент кафедри соціокультурного менеджменту 

Львівський національний університет імені Івана Франка (наук. кер.) 

Наталія Кушик 

магістрант І-го курсу  

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Народний Дім міста Яворова і культурно-мистецький 

центр «Сокіл» як провідні соціокультурні осередки Яворівщини 

 
Оксана Гнаткович  

докт. екон. наук, професор, професор кафедри соціокультурного менеджменту  

Львівський національний університет імені Івана Франка (наук. кер.) 

Анастасія Момот  

магістрант І-го курсу  

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Особливості використаня каністерапевтичних засобів у соціокультурній 

діяльності  

 
Олександр Козаренко  

докт. мист-ва, професор, професор кафедри соціокультурного менеджменту  

Львівський національний університет імені Івана Франка (наук. кер.) 

Анастасія Щирба 

студентка ІV курсу  

Львівський національний університет імені Івана Франка  

Соціокультурна діяльність Української греко-католицької церкви України 

(на прикладі Львівщини)  



 
Вадим Ткаченко 

канд. пед. наук, доцент, доцент кафедри освітнього і соціокультурного менеджменту  

та соціальної роботи 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького (наук. кер.) 

Наталія Попенко 

студентка ІV-го курсу 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

Дозвіллєві заклади Черкащини як інструмент розвитку культури 

особистості 
 

Андрій Шевчук 

ассистент кафедри соціокультурного менеджменту 

Львівський національний університет імені Івана Франка (наук. кер.) 

Ірина Підгорна 

студентка ІІІ-го курсу  

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Центр дозвілля «Колорит» як складова вільного часу дітей Одещини 

 

 


	викладач кафедри менеджменту мистецтва

