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1. НАЗВА ТЕМИ: Тенденції розвитку української культури і 

мистецтва минулого та сьогодення у контексті світової інтеграції. 

 

Trends in the development of ukrainian culture and art of the past and present 

in the context of world integration 

  

2. МЕТА: обґрунтувати тенденції розвитку української культури і 

мистецтва минулого та сьогодення; визначити специфіку та характер 

універсальних і власне національних художніх моделей українського 

мистецтва, особливостей його функціонування у світовому культурному 

просторі, розкрити історичні проекції моделей розвитку української культури 

і мистецтва від витоків до сьогодення та динаміку становлення культурно-

регіональних утворень у контексті світової інтеграції.  

 

To substantiate the trends in the development of Ukrainian culture and art of 

the past and present;  to define the specifics and nature of universal and national art 

models of Ukrainian art, features of its functioning in the world cultural space, to 

reveal historical projections of models of development of Ukrainian culture and art 

from the origins to the present and the dynamics of cultural and regional 

formations in the context of world integration. 

 

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ: 

- публікації статей у фахових виданнях України та у закордонних 

наукових виданнях, у т.ч. з індексом Scopus та Web of scеins; 

- видання монографій, навчально-методичних посібників; 

- удосконалення професійних компетентностей професорсько-

викладацького складу кафедри (організація, проведення та участь у спільних 

міжнародних і всеукраїнських наукових і творчих проектах, проведення 

міжвузівських і міжкафедральних засідань, наукових і методичних семінарів, 

підготовка майстер-класів, відкритих лекцій, творчих переглядів тощо); 

- розробка, перегляд та удосконалення навчальних планів та програм зі 

спец. 014 СО (образотворче мистецтво) ОР бакалавр; 023 Образотворче 

мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація ОР бакалавр, ОР магістр; 

034 Культурологія ОР бакалавр, ОР магістр, 025 музичне мистецтво 

(аспірантура). 



4. УДК: 008+7]:327(477:100) 

 

5. КЕРІВНИК РОБОТИ: 

Зав’ялова Ольга Костянтинівна (доктор мистецтвознавства спец. 

17.00.03 – музичне мистецтво, професор, завідувач кафедри образотворчого 

мистецтва, музикознавства та культурології) 

 

Zavialova Olha (Doctor of Art (musicology), professor of department Arts, 

Musicology and Cultural Studies) 

 

6. Профіль GOOGLE академія: 

 https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&user=wc6xe8QAAAAJ 

 

7. НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ. 

РУБРИКАТОР НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДК 022:2008: 

18 МИСТЕЦТВО. МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО УДК 7 

18.01 Загальні питання мистецтва та мистецтвознавства УДК 7 

18.19.05 Мистецтво України УДК 7.036(477) 

18.31 Образотворче мистецтво УДК 7 

18.31.91.11 Образотворче мистецтво в Україні УДК 7(477) 

18.41 Музика. Музикознавство УДК 78 

13 КУЛЬТУРА УДК 008 

13.01 Загальні питання культури УДК 008 

 

 

 

 

 


