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Учасники конференції відзначають виключну роль культури в багатьох 

сферах сучасного життя, зокрема, в процесах становлення української 

модерної й високодуховної нації. Вони вважають, що гострота й широка 

присутність скрізь «культурних проблем» спричинюють посилення уваги 

суспільства до рівня розвитку культурологічних знань, стимулюють 

активізацію наукових пошуків і відповідних наукових комунікацій як на 

всеукраїнському, так і на регіональному рівні. Особливе значення учасники 

конференції надають трансформації результатів теоретичних розвідок в 

практичну площину, що покликано посприяти як удосконаленню роботи 

соціально-культурних закладів, так і піднесенню рівня навчально-виховного 

процесу в освітніх закладах культурологічного й художнього профілю. 

Продуктивна участь в роботі конференції досвідчених практиків зайвий раз 

підтверджує, що сьогодні традиційним смислам і цінностям культури 

додається набір інструментальних значень з метою вирішення актуальних 

соціокультурних, соціальних, економічних, політичних і художньо-

естетичних проблем. 

Учасники конференції вітають посилення інтересу студентської молоді 

до дослідницької діяльності в галузі культурології, її креативний пошук 

творчих підходів замість продовження дій «як було заведено завжди». Вони 

рекомендують широко використовувати матеріали конференції як в 

навчально-виховному процесі, так і при здійсненні керівництва науково-

дослідною роботою студентів, магістрантів та аспірантів. 

Учасники конференції схвалюють ідею проведення в 2017 р.                                        

ІІІ-оїВсеукраїнської науково-практичної конференції«Стан та перспективи 

розвитку культурологічної науки в Україні» на базі ВП «Миколаївська філія 

Київського національного університету культури і мистецтв». В процесі 

підготовки до конференції вони пропонують враховувати наступні ювілейні 

дати: 295-річчя від дня народження Г.С.Сковороди, 175-річчя від дня 

народження М.В.Лисенка, 140-річчя від дня народження М.Д.Леонтовича, 

130-річчя від дня народження Леся Курбаса. 



Учасники конференції висловлюють надію, що активізація наукових 

досліджень і комунікацій в галузі культурології  сприятиме консолідації 

українського суспільства, формуванню в ньому культурних компетенцій, 

обумовлених потребами ХХІ століття. 

 

 

Пропозиції до тексту  

Проекту резолюції  

приймаються до 26 квітня 2016 р. 

на адресу конференції: 

E-mail: mfknukim.konf@gmail.com. 

 

 


