
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

ОБЛАСНИЙ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР 

КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА 
 

запрошують Вас стати учасником науково-практичної конференції 

з міжнародною участю 
 

ТРАДИЦІЙНА КУЛЬТУРА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: 

ВИКЛИКИ ВІЙНИ  

яка відбудеться 17 − 18 червня 2022 року в м. Харкові 
 

Робота секцій планується за наступними напрямами: 

• шляхи збереження традиційної культури та шедеврів мистецтва від загрози знищення і 

конфіскації в умовах війни; 

• роль традиційної культури в подоланні кризи національної ідентичності на фоні розвитку 

мультикультурності й толерантності або агресивної культурної інтервенції; 

• інкультурація як процес залучення до традиційної культури в умовах зростання міграції й 

поліетнічності суспільства через виклики війни; 

• героїчний епос українського народу − зразок фольклорного стилю та локальних діалектів в 

умовах глобалізації; 

• фестивалі, конкурси, концерти, творчість сучасних виконавців народної музики − приклад 

національного патріотизму та спосіб ревіталізації нематеріальної культурної спадщини; 

• механізми передачі народних традицій патріотизму, героїзму і незламності народу 

засобами історичної науки, етнолінгвістики та літератури; 

• професійна діяльність театрів, бібліотек, архівних установ, музеїв та галерей у напрямку 

збереження традиційної культури в умовах війни; 

• втілення ідей художників та народних майстрів для підтримки національної культури та 

козацького духу; 

• історико-педагогічний досвід та роль сучасного вчителя в популяризації традиційної 

культури, національного патріотизму і моральних імперативів; 

• національна кухня й обрядова їжа − етноінтегруючий елемент традиційної культури в 

умовах глобалізації; 

• волонтерська ініціатива щодо захисту культурних цінностей в умовах війни − приклад 

відданості національній ідеї та нескореності; 

• роль It-технологій у систематизації та збереженні зразків традиційної культури під час 

війни. 

 

 Заявку про участь у конференції слід подати до 7 червня 2022 року, за посиланням: 

https://forms.gle/tYow2A4iWTfiscN98 або заповнивши додаток до цього листа і надіславши його 

на електронну адресу conference@cultura.kh.ua 

Робочі мови конференції – українська, англійська та інші. 

Вимоги до оформлення. Матеріали приймаються в електронному вигляді. Обсяг доповіді 

до 7 сторінок, тези − 2 сторінки комп’ютерного набору формату А 4 в редакторі 

MSWORDforWINDOWS, шрифтом TimesNewRoman, 14 розміром, через 1, 5 інтервали, поля – 

всі 2 см. Перелік літератури надається наприкінці тексту в порядку використання джерела. 

Посилання вказуються у квадратних дужках: порядковий номер, сторінка(и) (наприклад: [1, 

с. 14 − 15]). 

Тези та доповіді будуть опубліковані в електронній версії збірки матеріалів конференції, 

примірники якої надійдуть до провідних українських бібліотек, будуть розіслані учасникам 

конференції та розміщений на сайті КЗ «ООМЦКМ» www.cultura.kh. Усі науковці отримають 

електронні сертифікати про участь у конференції. 

Конференція відбудеться в режимі онлайн та офлайн (за наявності умов), можлива заочна 

форма участі. 

Адреса оргкомітету: вул. Пушкінська, 62, м. Харків, 61002 

E-mail: conference@cultura.kh.ua 

Координатори: Семикопенко Ірина Іванівна, тел.: +38 (050) 423 30 35,  

     Бугайченко Оксана Григорівна, тел.: +38 (066) 226 24 30. 

https://forms.gle/tYow2A4iWTfiscN98
http://www.cultura.kh/


Додаток 

 

ЗАЯВКА 

 

науково-практична конференція 

з міжнародною участю 
 

ТРАДИЦІЙНА КУЛЬТУРА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: 

ВИКЛИКИ ВІЙНИ  

 

м. Харків, 17 − 18 червня 2022 року 

 
УВАГА! Якщо через воєнний стан ви не маєте можливості надати доповідь або тези для публікації в 

збірці конференції в зазначений термін, то до 7 ЧЕРВНЯ 2022 РОКУ чекаємо на ЗАЯВКУ І ТЕМУ вашої 

доповіді, а МАТЕРИАЛИ ДЛЯ ДРУКУ можна буде надіслати до 01 ВЕРЕСНЯ 2022 РОКУ. 

 

 

Прізвище: 

Ім’я: 

По батькові: 

 

Місце роботи: 

 

Посада: 

Науковий ступінь: 

Вчене звання: 

 

Місто: 

Телефон: 

E-mail: 

 

 

Тема доповіді або повідомлення: 

 

 
 

Планую (необхідне підкреслити): 

• виступити з доповіддю (до 15 хв.) 

• виступити з повідомленням (до 5 хв.) 

• взяти участь як слухач 

• опублікувати тези доповіді 

 

Для виступу потрібні такі технічні засоби: 

 

Потреба в житлі (так, ні) 

 

Дата ___________________ 
 

 

 
На підставі вимог ЗАКОНУ УКРАЇНИ «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 р. даю згоду на обробку 

наданих мною персональних даних із метою участі в науково-практичній конференції «Традиційна культура в умовах 

глобалізації: виклики війни». 


