
Науково-творчу діяльність кафедри забезпечують доктори та 

кандидати наук: 

Виконуюча обов’язки ректора доктор культурології, професор 

О. Р. Копієвська; виконуючий обов’язки завідувача кафедри доктор 

культурології, доцент С. І Дичковський; доктор історичних наук, професор 

Д. В. Вєдєнєєв; кандидат економічних наук, доцент Н. П. Воробйова; кандидат 

філософських наук, доцент Н. М. Головач; кандидат культурології, доцент 

В. П. Дячук; доктор історичних наук, професор О. Ю. Захарова; кандидат 

економічних наук, доцент Є. Я. Коваленко; доцент кафедри арт-менеджменту та 

івент-технологій Р. С. Недзельський; кандидат історичних наук, доцент 

Т. В. Філіна; кандидат педагогічних, доцент Н. О. Шевченко; доцент кафедри 

арт-менеджменту та івент-технологій Л. Л. Васильченко. 

Напрям наукових досліджень 

Тематика науково-дослідної роботи кафедри арт-менеджменту та івент-

технологій пов’язана із низкою досліджень, що виконуються в межах наукової 

теми «Креативний менеджмент у системі соціокультурної розбудови: вітчизняна 

та зарубіжна практика», що є важливим кроком у формуванні професійних 

компетенцій менеджера соціокультурної діяльності під час навчання бакалаврів 

і магістрантів та подальшому вдосконалені освітньо-кваліфікаційного рівня 

фахівців гуманітарної сфери в процесі післядипломної освіти. 

Викладачі кафедри досліджують креативний, інноваційний менеджмент в 

культурі (О. Р. Копієвська); світові практики соціокультурного продюсування та 

брендування міст (С. І. Дичковський); бізнес-проекти в культурі, технології 

паблік рілейшинз (В. П. Дячук); проектування в соціокультурному середовищі 

(Н. М. Головач); сучасні туристичні та рекреаційні практики (Н. О. Шевченко); 

національні культурні продукти (Т.В. Філіна); теорію й практику дозвіллєвої 

діяльності та індустрії розваг (Л. Л. Васильченко); стратегії розвитку закладів 

культури та регіональну культурну політику (Д. В. Вєдєнєєв), теорію та історію 

культури менеджменту в контексті цивілізаційних змін(Є.Я. Коваленко); 

управління інноваціями та анти-кризовий PR (Н. П. Воробйова).  



Професорсько-викладацьким складом кафедри видана значна кількість 

наукових праць та монографій, зокрема: у 2019 році опубліковано колективну 

хрестоматію викладачів кафедри «Соціокультурний менеджмент: історія, теорія 

та сучасні практики» для студентів першого–другого рівня вищої освіти 

спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності», молодих 

науковців, слухачів курсів підвищення кваліфікації працівників культури і 

мистецтв (уклад.: О. Р. Копієвська, Н. О. Шевченко), в якій розглядається широке 

коло питань, пов’язаних із сучасним розумінням трансформаційних процесів у 

менеджменті соціокультурної сфери, його проблем і перспектив.  

До наукових здобутків кафедри слід віднести низку наукових праць, серед 

яких одноосібні та колективні наукові монографії професорки Копієвської О.Р. 

Трансформаційні процеси в культурі сучасної України (Київ 2019); 

Культуротворчий потенціал закладів культури в Україні // Культурно-дозвіллєва 

діяльність у сучасному світі: колективна монографія (Київ, 2017); Thematization 

of cultural practices in the context of psychological compensation // Psychological 

accompaniment of personality development : collective monograph ( Lviv-Toruń, 

2019); Ukrainian discourse of applied cultural research // Cultural and arts studies of 

national academy of culture and arts management : collective monograph (Lviv-Toruń 

2019).  

Дичковський С.І. автор понад 50 наукових праць, у тому числі таких 

монографій: Глобальні трансформації туристичних практик і технологій в 

контексті становлення цифрового суспільства (digital society) (Київ, 2020), 

Культурна підготовка менеджерів соціокультурної діяльності засоби 

дистанційного навчання у вищих навчальних закладах (Київ, 2019), Культурні 

маркери споживання (на прикладі індустрії гостинності) (Нідерланди, 2019), The 

role of activity of scansens of Ukraine in the development of cultural tourism of the 

region (Рига 2020). 

Колектив кафедри забезпечує викладання більшості дисциплін за рахунок 

власних монографій, підручників та навчально-методичних посібників. Варто 

назвати наступні: Вєдєнєєв Д.В., Семенюк О.Г. Формування концептуальних та 



функціональних передумов гібридної конфліктності як загрози національній 

безпеці України: ретроспективний аналіз (Київ, 2020); Вєдєнєєв Д.В. Оперативні 

та репресивні заходи радянської спецслужби щодо греко-католицької конфесії в 

Західній Україні (1945–1953) // Політика памʼяті в Україні щодо радянських 

репресій у західних областях (1939–1953): колективна монографія (Львів-

Торунь, 2021); Воробйова Н. П., Гаврилюк С.П. Фінансово-економічні аспекти 

розвитку туристичного підприємництва в Україні // Теорія та практика 

управління суб’єктами підприємництва : колект. моногр. (Дніпро, 2020); 

Дячук В. П., Мазуркевич О. П. Звичаєві норми етикету у традиційній культурі 

українців : навчальний посібник (Київ, 2015); Дячук В. П. Іміджологія. 

Соціокультурний вимір : навчальний посібник (Київ, 2017); Diachuk V. P. 

Traditional holidays as a phenomenon of communicative internet practices // Cultural 

fond arts studies of National academy of culture and arts management: [collective 

monograph] (Lviv-Torun, 2019); Diachuk V. Europejski kierunek rozwoju ukrainskiej 

turystyki: unikalny charakter i promocia (on the example of the Chernobyl Zone). 

Vector of the Ukrainian Tourism Developmen: a Unique Prouct and Promotion. 

Turystyka jako sfera akywnosci gospodarcczej i edukacyjnej [collective monograph]. 

(Warszawa, 2020). 

Участь професорсько-викладацького складу кафедри у редакційних 

колегіях наукових видань, включених до переліку наукових фахових видань 

України, або іноземного рецензованого наукового видання. Професор 

Копієвська О. Р. є керівником та членом редколегії низки наукових видань: 

Creative management in the system of socio-cultural development: domestic and 

foreign practice. / Креативний менеджмент в системі соціокультурної розбудови : 

вітчизняна та зарубіжна практика (керівник РГ); «Проблеми інноваційно-

інвестиційного розвитку». Серія – економіка та менеджмент (член редколегії); 

«Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: 

Менеджмент соціокультурної діяльності». (член редколегії); «Культура і 

мистецтво у сучасному світі. Культура и искусство в современном мире. Culture 

and Arts in the Modern World» Київського національного університету культури і 



мистецтв. Мистецтвознавство, культурологія, спеціальності – 021, 022, 034 (член 

редколегії); «Культура і сучасність. Культура и современность. Culture and 

Contemporaneity» Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 

Мистецтвознавство, культурологія, спеціальності – 022, 023, 028, 034 (член 

редколегії); «Українська культура : минуле, сучасне, шляхи розвитку / Ukranian 

culture: the past, modern, ways of development. Збірник Рівненського державного 

гуманітарного університету, Інститут культурології. Мистецтвознавство, 

культурологія, спеціальності – 023, 024, 025, 026, 027, 034 (член редколегії). 

Викладач кафедри, доцент Коваленко Є.Я. є виконавчим редактором наукового 

фахового журналу «Socio-Cultural Management Journal».  

З узагальненими результатами наукових досліджень викладачів кафедри, а 

саме: наукові статті у збірках наукових праць і фахових журналах, затверджених 

ВАК України, у міжнародних науково-метричних базах даних, у зарубіжних 

виданнях, у збірниках матеріалів симпозіумів, міжнародних, всеукраїнських, 

міжрегіональних науково-практичних і науково-теоретичних конференцій, 

матеріалах форумів, круглих столів, семінарів, можна ознайомитися на сторінці 

«Науково-педагогічний склад кафедри».  

Студентська наукова діяльність кафедри 

Кафедра виступає ініціатором та співорганізатором міжнародних і 

всеукраїнських наукових конференцій. Зокрема, Копієвська О.Р. була членом 

оргкомітету П’ятого всеукраїнський науково-практичний семінар «Формування 

сучасної парадигми менеджмент освіти у соціокультурній сфері»,  

6–7 квітня 2021 р., Коваленко Є. Я. була співорганізатором і учасником 

наступних фахових наукових заходів за спеціальністю 028 «Менеджмент 

соціокультурної діяльності» (із залученням студентів бакалаврату та 

магістратури): V Міжнародна науково-практична конференція «Креативні 

технології, підприємництво і менеджмент в організації соціокультурної сфери 

ХХІ століття», м. Київ, 27–28 жовтня 2021 р.; V Всеукраїнський круглий стіл 

«Проблеми і перспективи розвитку менеджменту та менеджмент-освіти у 

соціокультурній сфері», м. Київ, 2 грудня 2021 р.; VІ Всеукраїнський науково-



методичний семінари «Формування сучасної парадигми менеджмент-освіти у 

соціокультурній сфері», м. Київ, 6–7 квітня 2022 р.; V Всеукраїнська науково-

практична конференції студентів та молодих вчених «Ситуаційний менеджмент 

і лідерство: теорія, історія, культура та мистецтво управління», м. Київ,  

10–11 травня 2022 р. 

З основами наукового пошуку студенти знайомляться під час вивчення 

дисциплін «Методологія та організація наукових досліджень», «Методологія 

історико-культурологічних досліджень» (викладач Вєдєнєєв Д.В.). Викладачі 

кафедри залучають студентів до науково-дослідної роботи, зокрема до участі у 

Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт. Доценти Філіна Т.В. – 

науковий керівник роботи студентки Костельної Яни, 3 курс, група БКД 11-9, що 

брала участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт і вийшла 

в ІІ тур, а Дячук В.П. – науковий керівник міждисциплінарної конкурсної роботи 

на тему "Соціально відповідальний менеджер культури у боротьбі за 

самовизначення особи, нації, держави" Бабій Ілони 4 курс, група БКД 11-8, що 

теж брала участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт і 

вийшла в ІІ тур. Щорічно викладачами кафедри проводяться студентські наукові 

олімпіади з навчальних дисциплін: Країнознавство, Рекреалогія, Індустрія 

туризму, Індустрія гостинності ( викладачі Шевченко Н. О., Філіна Т. В.). 

Міжнародне наукове співробітництво. 

Фахівець повинен володіти знаннями зі споріднених спеціальностей і 

орієнтуватися в процесах, які відбуваються. Практика підготовки 

вузькопрофільного фахівця призводить до певних професійних обмежень щодо 

встановлення взаємозв’язку зі спорідненими видами роботи. Якість освіти 

вимірюється такими показниками: освіта, інновації, дослідження. Тому 

інноваційною складовою роботи кафедри арт-менеджменту та івент-технологій 

є ряд проектів, мета яких полягає в розробці критеріїв для визначення 

ефективності соціальних інновацій. Викладачі та студенти кафедри беруть 

участь у впроваджені Academic Response to Hybrid Threats – #WARN 610133-

EPP-1-2019-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP – проєкт напряму з розвитку потенціалу у 



вищій освіті (викладачі Копієвська О. Р., Дячук В. П., Вєдєнєєв Д. В., Рева Т.С.) 

у спільній взаємодії з партнерами академії – University of Jyväskylä - Jyväskylän 

yliopisto, ECAM EPMI Graduate School of engineering, Universidade de Coimbra, 

University of Tartu, Kharkov National University of Radio Electronics, Український 

католицький університет UCuniversity, Державний університет інфраструктури 

та технологій – ДУІТ, Національний університет «Острозька академія», V.N. 

Karazin Kharkiv National University, Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ 

«Донбаський державний педагогічний університет», Міністерство освіти і науки 

України, який дає можливість доєднатися до європейської родини науковців та 

студентів завдяки синтезу досліджень, творчості та професійних тренінгів . 

Активну участь у міжнародних наукових та освітніх проектах приймає 

професорка Копієвська О.Р., яка є тематичним лідером та розробником низки 

міжнародних проектів: Отримання гранту до програми Erasmus+ (Action KA 2: 

Capacity building in the field of higher education) за пріоритетом: Розробка 

навчального плану в галузі «безпека» «Адаптація освітніх програм до контексту 

гібридних загроз» – Academic Response to Hybrid Threats (610133-EPP-1-2019-1-

FI-EPPKA2-CBHE-JP), термін виконання проекту: 2019-2021 рр.. (тематтичний 

лідер); O. Kopiyevska «Socio-cultural partnership in the modus of educational 

practices» International Eastern Partnership conference «Promoting Common Values 

through Education and Culture» 25–26 June 2019 Tbilisi, Georgia 

https://ghum.kuleuven.be/ggs/events/eap-values-conference-agenda.pdf.; Отримання 

гранту за проєктом EU4Culture, Promoting Culture & Creativity as an Engine for 

Economic Growth and Social Development in Eastern Partnership Countries. 

(розробник третього пакету, 2021). 

Підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу 

Протягом 2021–2022 навчального року усі викладачі кафедри пройшли 

курси підвищення кваліфікації та отримали одночасно сертифікати учасника 

Міжнародного підвищення кваліфікації (Вебінару) «Інноваційні форми сучасної 

освіти на прикладі платформ Google Meet, Google Classroom» 28 червня – 

05 липня 2021 р., Люблін, Республіка Польща / International Advanced Training 

https://ghum.kuleuven.be/ggs/events/eap-values-conference-agenda.pdf


(Webinar) on the topic «Innovative forms of Modern Education of the Example of 

Google Meet, Google Classroom Platforms», 28th of June – 5th July, 2021, Lublin, 

Republic of Poland (загальна кількість – 45 годин) та свідоцтва про підвищення 

кваліфікації Центру неперервної культурно-мистецької освіти 12СС 

02214142/001827-20 від 26 листопада 2021 р., реєстрації за темою «Новий 

український правопис», (2,5 кредити ЄКТС). Також, викладачі кафедри постійно 

покращують свій науково-творчий потенціал, підтвердження якого можна 

знайти на сторінці «Науково-педагогічний склад кафедри». 


