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діячів української освіти, науки, культури і мистецтва, діяльність яких пов’язана із
КНУКіМ.
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Від укладача
Шановні друзі! Вашій увазі пропонується п’ятий випуск щорічного
календаря «Київський національний університет культури і мистецтв у
2017 році: знаменні дати, славні ювілеї».
Мета календаря – інформувати про Київський національний університет
культури і мистецтв; нагадати про пам’ятні події, знаменні дати історії;
відзначити ювілеї визнаних діячів освіти, науки, культури і мистецтва, які нині
працюють в університеті; виховувати у студентів шанобливе почуття гордості
за те, що вони навчаються під керівництвом висококваліфікованих педагогів та
відомих діячів української культури і мистецтва.
Календар складається із двох частин:
– «Знаменні дати КНУКіМ»;
– «Викладачі КНУКіМ – ювіляри 2017 року».
Перша частина має інформативний характер. Вона включає перелік
основних знаменних дат університету 2017 року. До кожної дати пропонується
нарис та світлини.
Друга частина містить перелік ювілейних дат викладачів КНУКіМ за
місяцями, біографічні довідки про ювілярів та світлини.
Бути педагогом і наставником студентів – це справжнє мистецтво,
щоденна наполеглива і натхненна праця. Кожен, хто обирає педагогічну працю,
бере на себе відповідальність за тих, кого вчить і виховує, та разом з тим
відповідає за самого себе, свою професійну підготовку, своє право носити таке
високе й почесне звання педагога.
«Ще мить, ще мить, ще тільки мить і мить, і раптом озирнусь, а це вже
роки й роки», – крилатий вираз відомої української письменниці Ліни Костенко
підтверджує швидкоплинність часу. У пропонованому календарі ми хочемо
зафіксувати інформацію про яскравих особистостей, які свою наукову і творчу
діяльність присвятили вихованню нового покоління працівників культури і
мистецтва в Київському національному університеті культури і мистецтв.
Відбір матеріалів завершено у жовтні 2017 року. За достовірність наданих
матеріалів відповідальність несуть автори.
Календар не претендує на вичерпність інформації. Для вдосконалення
його подальших випусків, просимо надсилати до бібліотеки свої зауваження та
пропозиції. Водночас запрошуємо науковців, викладачів та студентів КНУКіМ
до співпраці у збереженні інформації про знаменні події університету для
висвітлення їх у наступних випусках календаря. Будемо вам щиро вдячні!
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І. С. Бондар,
в. о. ректора Київського національного
університету культури і мистецтв, доцент,
заслужений працівник культури України

НАУКА Й ТВОРЧІСТЬ –
СКЛАДОВІ УСПІХУ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ
Хто думає про науку, той любить її, а хто її
любить, той ніколи не перестає вчитися
Григорій Сковорода

З часу заснування, Київський національний університет культури і
мистецтв пройшов багато етапів становлення, розвитку і перетворився у
провідний вищий навчальний заклад України. За довгі роки існування
сформував свої особливі традиції, заслужив високий авторитет. Постійне
прагнення до підвищення якості освіти, створення умов для професійної та
особистісної реалізації викладачів та студентів дозволяють університету
впевнено підтримувати високий статус центру науки, культури та освіти.
Наш навчальний заклад – сучасний університет. Його діяльність
направлена на розвиток особистості, розкриття її потенціалу, формування
фундаментальних знань. В першу чергу це досягається за рахунок концентрації
в КНУКіМ талановитих викладачів.
Сучасне суспільство пред'являє високі вимоги до викладачів
університетів, згідно з якими, викладач має будувати навчальний процес таким
чином, щоб враховувались не лише здібності та можливості студентів, а й
здійснювався максимальний розвиток їх особистості.
Наші викладачі захоплені не лише своїми предметами, а й занурюються в
інші види діяльності, є одночасно дослідниками, консультантами,
розробниками проектів, суспільними діячами, експертами. Повсякденна робота
викладача – це дослідницька лабораторія, де він сам творить та робить
висновки своїх досліджень.
Науково-педагогічний склад університету – це не просто педагоги, це
душа вузу. Вони є професіоналами своєї справи, які віддають частину своєї
душі студентам, підходять до викладання творчо, дають стимул до навчання,
упроваджуючи індивідуальну навчальну програму.
Необхідною та обов'язковою умовою для роботи в нашому університеті є
прийняття викладачем інновацій, апробація нових наукових посібників та
технологій навчання.
Викладачі КНУКіМ самі вчаться протягом своєї професійної діяльності,
удосконалюють свою майстерність, діляться досвідом, проводять майстеркласи, відкриті заняття, беруть участь в різноманітних конкурсах; їхні статті та
розробки можна зустріти в різноманітних наукових виданнях та на сайтах
Інтернету.
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Головне завдання викладача КНУКіМ – бути не лише джерелом знань, а й
справжнім другом, помічником своїх підопічних. Найважливіша умова
успішної роботи викладача – любов до студента. І я без перебільшення можу
сказати, що наші викладачі завжди готові прийти на допомогу, вислухати та
надати впевненості кожному студенту.
Видання «Київський національний університет культури і мистецтв у
2017 році: знаменні дати, славні ювілеї» – одна зі сторінок літопису
університету, яка зберігає відомості про кафедри, колективи та постаті
викладачів – ювілярів року, які своєю наполегливою працею підносять імідж
університету.
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Ю. М. Ключко,
кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри музеєзнавства та пам’яткознавства

ТРАДИЦІЇ, ІННОВАЦІЇ, ПРОФЕСІОНАЛІЗМ
Сила традицій і сила творчості в їх поєднанні –
животворне джерело всякої культури
Петро Савицький

Київський національний університет культури і мистецтв – це держава, це
світ, у якому студенти проживають насичені, яскраві роки. Університетські
традиції є тією ланкою, що об'єднує науковців, викладачів, студентів,
випускників. Наявність сформованих традицій – ознака зрілого колективу.
Вплив традицій ми відчуваємо і в свята, і в повсякденному житті. Сформовані
традиції надають Університету щось особливе, неповторне, що відрізняє нас від
інших.
Основною цінністю є Люди! Гордістю та основним надбанням
університету є славетний та потужний колектив: студенти, які навчаються в
його стінах; професорсько-викладацький склад, який є ключовою ланкою
передачі досвіду молоді; дослідники, які розвивають науку; управлінський
склад, який координує управління навчальним процесом і організацію наукових
розробок та забезпечує життєдіяльність університету; інженерно-технічні
працівники, які обслуговують наукоємну лабораторну техніку та обладнання
кафедр; допоміжний персонал, який перетворив територію університету на
квітучий сад та підтримує будівлі у зразковому стані; всі наші колеги, хто
пов’язав власне життя з університетською діяльністю, є невід’ємною складовою
його історії та запорукою перспектив майбутнього.
Тому видання щорічного календаря «Київський національний університет
культури і мистецтв у 2017 році: знаменні дати, славні ювілеї» – це важлива
нагода повернутися до славетних традицій навчального закладу, вшанувати
тих, хто доклав зусилля до його становлення, його наукової слави.
Освітні, наукові та виховні традиції – основа, без якої ми б, напевно,
сьогодні не змогли б говорити про здобутки і розвиток. У дні ювілею ми
обов’язково вшануємо наших попередників, тих, завдяки кому Університет став
відомим в Україні і світі, а також тих, хто сьогодні збагачує його славу.
Кожен навчальний заклад, як і кожна людина, має своє обличчя. Так і
Київський національний університет культури і мистецтв, на мій погляд,
вигідно вирізняється на фоні інших навчальних закладів ефективним синтезом
навчального, наукового і виховного процесів.
Викладацький склад університету вважається одним із найпотужніших в
Україні. Фахові дисципліни викладають доктори наук, серед яких чимало
вчених і митців світового визнання. Вони не лише навчають студентів, а й
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залучають до участі у вітчизняних та міжнародних проектах, творчих
конкурсах, прагнуть не тільки підготувати до роботи на виробництві, але й
наполегливо дбають про його виховання та формування його особистості. Адже
складно уявити довершений образ сучасного спеціаліста, який позбавлений
почуття патріотизму за свій навчальний заклад, за Батьківщину, за свою землю.
На сучасному етапі національного і культурного відродження України,
календар є важливим складником національної культури. Завдяки поєднанню
фактографічних і біографічних відомостей, універсальності змісту,
регулярності виходу у світ – він є цінним джерелом інформації, корисної для
студентів, дослідників історії української вищої освіти, культури та мистецтва.
Тож, побажаємо колективу Наукової бібліотеки продовжити роботу над
наступними випусками календаря, адже це видання є не тільки «ритмом часу,
але й ритмічною пам’яттю людства» та сприяє перетворенню Університету в
сучасний європейський навчальний заклад зі збереженням здобутків і
утвердженням найкращих національних академічних традицій.
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Знаменні дати
Київського
національного університету
культури і мистецтв
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Ювілейний календар
Слова Олександра Демиденка,
Музика Бориса Раденка
У КНУКіМі усі ювіляри
З нетерпінням чекають у дар –
Ті слова, ніби чари,
Що для них принесе календар!
Наш ясний календар, що у грудні,
На долонях сердечних вітань,
Розливає, мов пульси у грудях,
Іменинникам почесті дань!
Приспів
Ювілейний календар,
Ти цілющий як нектар
І всім кафедрам завжди
Як живий ковток води!
Бо вітаєш в ювілей
Ти заслужених людей!
Тут наш ректор Михайло Поплавський
В день народження всім шле привіт,
Щоб у долі на радості райській
Вам у щасті жилося сто літ.
І віншують колеги врочисто
У знаменну подію в житті,
Щоб були Ви як роси пречисті
І горіли в палкім почутті!
Не вернути всього, що минуло
Що сховалось як сонце між хмар,
Тільки в пам'яті наче притулок
Збереже Вам тепло календар.
І у мріях і снах незабутніх
Прочитає колись ювіляр
Як вітання зворушливі в грудні
Дарував золотий календар.
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45-річчя
кафедри народнохорового мистецтва та фольклору (1972)
25-річчя
кафедри музеєзнавства та пам’яткознавства (1992)
20-річчя
кафедри міжнародного туризму (1997)
20-річчя
кафедри правознавства (1997)
5-річчя
українського ансамблю народних інструментів «Гарнограй» (2012)
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У провідних країнах світу – США, Канаді,
Великобританії та Євросоюзі, наукове життя
зосереджується у провідних університетах
відповідного профілю.
Київський національний університет культури і
мистецтв має потужний творчий і науковий потенціал і
є флагманом серед вищих навчальних закладів України
по підготовці професійних кадрів для культурномистецької сфери.
Сторінки життя університету насичені бурхливими
подіями, видатними постатями, значимість здобутків
яких надихають студентство на високі досягнення.
Михало Поплавський,
професор, почесний президент КНУКіМ
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О. М. Скопцова,
кандидат мистецтвознавства, доцент,
завідувач кафедри народнохорового мистецтва та фольклору,
художній керівник та головний диригент
Українського народного хору імені Станіслава Павлюченка

Кафедра народнохорового мистецтва та фольклору
Знаковою подією в культурно-мистецькому житті України стало
започаткування у 1972 році в Київському державному інституті культури
ім. О. Корнійчука кафедри народного хорового співу, що першою в Україні
розпочала підготовку фахівців народнопісенного та хорового мистецтва.
За час існування специфіка роботи кафедри зазнавала певних змін та
вдосконалень. З 1991 року розпочалася підготовка спеціалістів за новими
навчальним планами з присвоєнням кваліфікації «Диригент народного хору»,
«Виконавець народних пісень», «Фольклорист».
У 1993 р. на базі кафедри українського народного співу та
фольклористики були створені: кафедра українського народнопісенного
виконавства та бандури і кафедра фольклору та етнографії. Із їх створенням
розпочато підготовку диригентів капели бандуристів, викладачів спеціальних
дисциплін української народної музичної творчості. Протягом 1990–1995 років
кафедра повністю переробила навчальні плани, таким чином поглиблюючи і
розширюючи контекст фахової підготовки студентів і сформувала такі
навчальні кваліфікації:
 керівник народного хору, викладач фахових дисциплін;
 керівник капели бандуристів, викладач фахових дисциплін;
 виконавець народних пісень, викладач фахових дисциплін;
 фольклорист, викладач фахових дисциплін.
Першим завідувачем кафедри був доктор мистецтвознавства, професор
Андрій Іванович Гуменюк. Найефективніший період становлення розпочався у
1984 році, коли кафедру очолив заслужений артист України Станіслав
Євстигнійович Павлюченко.
За час роботи на посаді завідувача Станіслав Павлюченко на базі кафедри
створив єдиний у своєму роді методичний центр комплексної підготовки
фахівців з українського народнопісенного виконавства, якому на сьогодні
немає аналогів в Україні.
Концептуальні засади становлення та розвитку кафедри мають наукове
підґрунтя, а саме: вивчення народної музичної традиції і її трансформації у
сучасні форми музичного виконавства (гуртового, хорового, сольного) з
дотриманням високих музично-естетичних критеріїв, сформованих на основі
українського народного багатоголосся і сучасних досягнень у професійному
музичному мистецтві. Саме такий підхід дозволив створити на кафедрі
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унікальні високохудожні навчальні колективи та організувати першу і єдину в
Україні, системну підготовку фахівців сольного співу в народній манері.
Одним із важливих чинників успішної роботи було залучення на кафедру
компетентних фахівців відомих своїми творчими досягненнями, сприяти
становленню їх педагогічної і виконавської майстерності, що дозволило
забезпечити високий рівень навчання студентів та створення творчої атмосфери
в колективі. Найвідоміші серед них Анатолій Іваницький, Анатолій Карпун,
Іван Павленко, Вікторія Шевченко, Олег Долгий, Віра Мартиненко, Поліна
Павлюченко, Наталія Цюпа, Святослав Пікульський, Василь Ватаманюк, Раїса
Гусак, Валентина Хоренко, Ольга Горбатюк, Людмила Поривай, Людмила
Пасєщенко, Ніна Матвієнко, Ганна Коропніченко, Олена Шевчук, Наталія
Перцова, Петро Андрійчук, Микола Голючек, Олесь Журавчак, В’ячеслав
Самофалов, Олена Скопцова, Світлана Добронравова, Вікторія Ткаченко та ряд
інших відомих в Україні диригентів-практиків, сольних виконавців, які у
різний, час під орудою С. Павлюченка, внесли вклад у розвиток кафедри
народнопісенного виконавства Київського національного університету
культури і мистецтв.
Особливого значення на початковому етапі становлення набуло
створення методичних засад роботи із студентським народним хором кафедри,
формування нових критеріїв підготовки фахівців з народного хорового співу в
освітній музичній сфері України. З цією метою було систематизовано жанрову
палітру хору, вдало поєднано різні виконавські форми: від гуртового і сольного
співу до використання широких хорових полотен, театралізованих мізансцен,
інструментального супроводу тощо.
Реформування кафедри відбувалося у контексті вдосконалення системи
якісної підготовки фахівців з народнопісенного жанру, а саме хорового
народного співу, гуртового, інструментального, згодом – сольного виконавства
у народній манері співу. Розроблялися нові навчальні плани, відкривалися нові
спеціалізації, адаптовані до сфери народнопісенного виконавства.
За 45 років потужної та важкої праці кафедра підготувала сотні
випускників у сфері народнопісенної культури України, серед яких – відомі
особистості, відзначені державними нагородами і званнями. Серед них:
 диригенти-практики:
Михайло Варгун – заслужений працівник культури України, директор
Херсонського училища культури, керівник народного хору «Калиновий цвіт» с.
Чорнобаївка Херсонської обл.;
Андрій Верес – народний артист України, художній керівник гурту
«Козацькі забави»;
Ольга Дутка – заслужений працівник культури України, вчитель співів
ЗОШ с. Осокорівка Херсонської області;
Володимир Клюєв – заслужений діяч мистецтв України, директор
Білоцерківського будинку органної та камерної музики, керівник аматорського
хору «Від серця до серця»;
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Олена Скопцова – доцент, кандидат мистецтвознавства, художній
керівник
та
головний
диригент
Українського
народного
хору
ім. С. Павлюченка);
Сергій Вовк – заслужений діяч мистецтв України, художній керівник та
головний диригент ансамблю пісні і танцю «Сіверські клейноди»
Чернігівського обласного центру фестивалів та концертних програм;
Вікторія Ткаченко – диригент-хормейстер Українського народного хору
ім. С. Павлюченка.
 солісти-вокалісти:
Степан Школьний – заслужений артист України, соліст Національного
заслуженого
академічного
українського
народного
хору
України
ім. Г. Верьовки;
Тетяна Школьна – відома виконавиця народних пісень, солістка
Національної філармонії України;
Надія Буравська – заслужена артистка України, солістка Київського
академічного театру українського фольклору «Берегиня»;
Олена Кулик – солістка, художній керівник та директор ансамблю
української музики «Дніпро»;
Анатолій Пахомов – заслужений артист України, соліст Київського
академічного театру українського фольклору «Берегиня»;
Світлана Дамедюк – заслужена артистка України, солістка Ансамблю
пісні і танцю МВС України;
Галина Довбецька – заслужена артистка України;
Наталія Пелих – заслужена артистка України, солістка Київського
муніципального академічного театру опери та балету для дітей та юнацтва.
 майстри української естради:
Надія Шестак – народна артистка України,
Олена Лукашова – заслужена артистка України.
Основним напрямком діяльності кафедри на сучасному етапі є підготовка
кваліфікованих фахівців народного пісенного виконавства, збереження і
популяризація музичних традицій народного виконавства, науково-педагогічна
діяльність у галузі народної музичної творчості.
Навчальний процес здійснюється завдяки поєднанню теоретичних і
практичних дисциплін, з використанням сучасних методик навчання і
забезпечується відомими майстрами музичного мистецтва, знавцями народного
та академічного вокалу.
На сьогоднішній день, навчальний процес забезпечують наступні фахівці:
 Завідувач кафедри народнохорового мистецтва та фольклору, кандидат
мистецтвознавства, доцент О. М. Скопцова.
 Народна артистка України, професор П. Г. Павлюченко.
 Народний артист України, професор В. М. Самофалов.
 Народна артистка України, професор Н. П. Цюпа.
 Народна артистка України, прфесор С. А. Добронравова.
 Заслужена артистка України І. В. Симененко.
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 Заслужений артист України В. В. Опенько.
 Заслужений працівник культури України Н. О. Перцова.
 Заслужений працівник культури України В. В. Шевченко.
 Кандидат мистецтвознавства Ю. В. Симеонова.
 Викладач: Т. В. Шнуренко.
Свою роботу кафедра будує у відповідності з новими завданнями
професійної підготовки спеціалістів у галузі народнопісенного і хорового
мистецтва. Кафедра здійснює навчання студентів за напрямком «Мистецтво»,
освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр» за
спеціалізаціями:
 «Хорове диригування (народний хор)» – кваліфікації: «Бакалавр
музичного мистецтва», «Диригент хору (народного), артист хору, викладач
(спеціаліст)», «Магістр музичного мистецтва»;
 «Народний спів» – кваліфікації: «Бакалавр музичного мистецтва»,
«Артист-вокаліст (соліст), артист хору, викладач, керівник вокального
ансамблю (спеціаліст)», «Магістр музичного мистецтва»;
Протягом навчання студенти вивчають наступні цикли дисциплін:
«Хорове диригування (народний хор)» – фах (диригування), хоровий
клас, практикум (диригентський), історія та теорія виконавства (за фаховим
спрямуванням), методика роботи з хором (за фаховим спрямуванням), читання
партитур, інструментознавство, хорове аранжування, постановка голосу,
сольний спів, ансамбль, методика викладання фаху, методика викладання
вокалу, хорова література, музично-теоретичний практикум (теорія музики,
сольфеджіо, гармонія), аналіз музичних творів, музичний фольклор, етнографія,
стильові особливості народного мелосу, транскрипція народної музики, аналіз
народно-музичного твору, діалектологія, фольклористика (методика і
методологія).
«Народний спів» – фах (сольний спів), хоровий клас, практикум (сольноансамблевий), вокальний ансамбль, історія та теорія виконавства (за фаховим
спрямуванням), методика роботи з хором (вокальним ансамблем), історія
розвитку вокальних шкіл світу, методика викладання фаху (вокалу), хорова
література, музично-теоретичний практикум (теорія музики, сольфеджіо,
гармонія), аналіз музичних творів, музичний фольклор, етнографія,
етнохореологія, транскрипція народної музики, стильові особливості народного
мелосу, аналіз народно-музичного твору, основи обробки народної музики,
діалектологія, фольклористика (методика і методологія).
Творчо-виконавська діяльність є невід'ємною практичною частиною
комплексної підготовки фахівців. Науково-педагогічний склад і студенти
кафедри беруть активну участь в організації та проведенні сольних концертів,
створенні тематичних концертинх програм, записах репертуару до фонду
Національної радіокомпанії України, випуску аудіо- та відеокомпакт-дисків з
концертним і навчальним репертуаром.
На кафедрі діють унікальні високохудожні навчальні колективи – творчі
лабораторії:
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Український народний хор Київського національного університету
культури і мистецтв із 2011 року носить ім’я видатного музиканта і педагога,
народного артиста України, професора Станіслава Павлюченка.

Для виконавського стилю хору характерне витончене звучання з
широкою тембральною палітрою, що характеризується традиційним народним
колоритом співу, де мають місце розкотисті глибинні альти, вияснені дзвінкі,
інколи зичні та характерні мікстові сопрано, натуральне звучання чоловічих
партій, збагачених елементами класичного стилю.
Від 2011 року – художній керівник та головний диригент Українського
народного хору ім. Станіслава Павлюченка – кандидат мистецтвознавства,
доцент Олена Михайлівна Скопцова.
За роки діяльності хор неодноразово брав участь у різноманітних
фестивалях, хорових асамблеях, конкурсах:
– ХІХ Міжнародному фестивалі «Київ-Музик-Фест-2008»;
– XVIII фестивалі «Золота осінь» (м. Біла Церква, 2008);
– Міжнародний фольклорний фестиваль «Оutumn tale» (Австрія, 2015);
– Міжнародний фольклорний фестиваль «Оutumn tale» (Угорщина, 2016).
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Серед нагород і премій колективу:
1. Гран-прі III Всеукраїнського фестивалю-конкурсу колективів
народного хорового співу ім. П. Демуцького (2001);
2. Лауреат літературно-мистецької премії ім. Д. Луценка «Осіннє
золото» – за вагомий внесок у розвиток національної культури і мистецтва
(2010).
3. Лауреат ІХ Міжнародного фестивалю-конкурсу хорових колективів
MUNDUS CANTAT (Польща, 2013).
4. Гран-прі на Міжнародному фестивалі народної творчості «Морской
Бриз» (Болгарія; 2014).
5. Лауреат ІІІ Міжнародного фольклорного фестивалю на о. Корфу
(Греція, 2015).
6. Лауреат І ступеня Всеукраїнського фестивалю-конкурсу колективів
народного хорового співу ім. П. Демуцького (Київ, 2016).
Вокальний ансамбль «AD LIBITUM»
Створений у 2011 році на базі Українського народного хору
ім. Станіслава Павлюченка. Артисти колективу є студентами кафедри
народнохорового мистецтва та фольклору. Художній керівник – кандидат
мистецтвознавства, доцент Олена Скопцова.
У травні 2013 року ансамбль здобув срібну нагороду ІХ Міжнародного
хорового фестивалю-конкурсу MUNDUS CANTAT в номінації «Музика
світська і народна» (м. Сопот, Польща).
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У вересні 2013 р. брав участь в урочистих заходах приурочених 22-й
річниці Незалежності України, які відбулися в місті Пряшеві (Словаччина).
У 2014 році ансамбль «Ad Libitum» отримав Гран-прі на Міжнародному
фестивалі «Морской Бриз», Сарафово-2014, у 2015 році – Першу премію на
«Міжнародному фольклорному фестивалі на острові Корфу», Греція. У 2015
році вокальний ансамбль брав участь в Міжнародному фольклорному фестивалі
«Outumn tale», а у 2016 до творчих надбань варто віднести звання Лауреата
І ступеня Всеукраїнського фестивалю-конкурсу колективів народного хорового
співу ім. П. Демуцького (Київ, 2016).
Активна та насичена концертно-виконавська діяльність творчих
колективів кафедри в Україні та Європі свідчить про актуальність,
популярність та затребуваність цієї спеціальності в сучасному культурномистецькому просторі України та світу. Це підтверджено визначним
досягненням.
11 травня
2017
року
Український
народний
хор
ім. С. Павлюченка взяв участь у відкритті другого півфіналу пісенного
конкурсу Євробачення 2017 (Eurovision Song Contest 2017). Феєричний
високопрофесійний виступ, сповнений українського національного колориту,
поєднаний із сучасною художньо-виконавською думкою, викликав бурхливе
схвалення в Інтернет мережах та засобах масової інформації. Виступ
одноголосно названо найкращим виступом Євробачення 2017.
Кажуть, що після сорока років, життя лише починається… Кафедра
народнохорового мистецтва та фольклору – молода та квітуча. Творча
діяльність насичена емоційним, яскравим, творчим, концертно-виконавським
життям.
Нові досягнення, підкорення нових мистецьких вершин, виховання
фахівців народнопісенного та хорового мистецтва – це все ще попереду.
Школа, започаткована С. Є. Павлюченком живе та знаходить своє продовження
у нових поколіннях музикантів.
«Те, чим ми займаємось в народному хорі – екологічно чиста музика..» –
говорив Станіслав Павлюченко, тож любіть народну пісню!
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С. Я. Ольговський,
кандидат історичних наук,
професор кафедри музеєзнавства та пам'яткознавства

С. Ж. Пустовалов,
доктор історичних наук,
завідувач кафедри музеєзнавства та пам'яткознавства

Чверть віковий ювілей
кафедри музеєзнавства та пам'яткознавства
Історія кафедри музеєзнавства розпочалася у 1992 р. Багата культура та
історія нашої країни вимагали створити спеціалізовану кафедру з підготовки
музеєзнавців високого професійного рівня. Серед фахівців існувало розуміння
того, що лише такі працівники музеїв зможуть зберегти для нащадків багату
історичну спадщину України. Кафедра музеєзнавства КНУКіМ першою в
Україні почала готувати експертів з культурних цінностей.
На кафедрі викладаються дисципліни, що охоплюють різні сторони
музейної та пам’яткоохоронної справи. Студенти вивчають законодавство у
сфері музейної та пам’яткоохоронної діяльності, історико-культурні
заповідники, археологію, етнографію, історію світових цивілізацій,
пам’яткознавство, історичне, музейне та прикладне джерелознавство, митне
право, експертизи археологічних колекцій пам’яток ювелірного мистецтва,
зброї, нумізматики, ікони, образотворчого мистецтва, меблярства, пам’яток
науки і техніки.
Особлива увага приділяється вивченню арт-галерей та сучасного ринку
культурних цінностей, історії та теорії музеєзнавства, музейній педагогіці,
музейній справі країн світу, мультимедійним технологіям в музеях,
ораторському мистецтву, об’єктам всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в Україні,
методології та методиці аналізу музейних колекцій, фотофіксації музейних
колекцій. Беручи до уваги, що КНУКіМ є столичним вузом, також читається
курс історії Києва у пам’ятках архітектури.
Студенти кафедри проходять практику в провідних музеях, історикокультурних та природничих заповідниках України, наукових інститутах
України та Польщі, експедиціях Інституту археології НАНУ, на митниці.
Четвертий рік поспіль на кафедрі проводиться круглий стіл «Актуальні
питання музеєзнавства та пам’яткознавства», в якому беруть участь викладачі
кафедри, запрошені фахівці з інших установ та студенти старших курсів.
Опубліковано три збірки матеріалів круглих столів.
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Круглий стіл «Актуальні питання музеєзнавства та пам’яткознавства», 2015 р.

На кафедрі завжди викладали висококваліфіковані науковці, щиро віддані
своїй справі, готові передати студентам всі свої знання. Нині на кафедрі
працюють двоє докторів історичних наук, двоє професорів, троє доцентів,
старший викладач і асистент. Це: доктор культурології, професор
Гончарова О. М; кандидат історичних наук, професор Ольговський С. Я.;
завідуючий кафедрою, доктор історичних наук Пустовалов С. Ж.; кандидат
педагогічних наук, доцент Ключко Ю. М.; кандидат культурології, доцент
Чухрай Л. О.; старші викладачі: кандидат архітектури Вечерський В. В.,
кандидат філософських наук Зайченко О. Г.; кандидат культурології
Руденко С. Б.; кандидат історичних наук Пелешко А. В.; кандидат історичних
наук Гречко Д. С.; молодий фахівець, аспірант, асистент Березнюк Т. О. Для
забезпечення високого наукового рівня викладання, кафедра на деякі
дисципліни запрошує спеціалістів з інших установ.
Першим завідувачем кафедри з 1992 по 1996 рр. був професор Гончарук
Петро Степанович. Протягом 1997–1998 рр. – професор Лукач Бейло
Іштванович. Завідувачем кафедри у 1998–2002, 2004–2013 рр. працював
Ольговський Сергій Якович, у 2002–2004 рр. Ключко Юлія Миколаївна,
2013–2016 рр. Гончарова Олена Миколаївна. Від 2016 року кафедрою керує
Пустовалов Сергій Жанович.
У різні роки на кафедрі працювали високопрофесійні викладачі
професори Акуленко В. І., Зубар В. М.; доценти Андерс А. О., Арутюнова С. А.,
Безверхий М. Д., Заремба С. З., Кот С. І., Лупаренко Г. В., Мухіна Н. В.,
Омельченко Ю. М., Панкова Є. В., Русяєва М. В., Тітова О. М.; старші
викладачі Білозір В. П., Герасименко Н. О., Нейман Ю. В., Нікітенко Н. М.,
Походяща О. Б., Прискока О. В., Рудика Н. М., Смаглій К. В., Стромелюк Л. В,
Тараненко С. П.,
Тимченко Т. В.,
Уржунцева С. П.,
Федорова Л. Д.,
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Філюк О. В.; викладачі Буйських А. В., Калугін П. Н., Ковтанюк Н. Г.,
Прибега Л. В., Рипкова Л. П., Романова Т. О., Рязанова Т. К., Скиба Л. Є,
Скрипник Г. А., Тимофієнко В. І., Шпетна О. Д. Частина згаданих викладачів є
випускниками нашої кафедри.

Посвята студентів у професію, 2014 р.

За 25 років існування кафедри було підготовлено сотні професійних
музеєзнавців. Наші випускники працюють у провідних музеях України,
наукових інститутах та вищих учбових закладах, на митниці, експертами
культурних цінностей, в бізнесі. Частина випускників стала науковцями та
захистила кандидатські дисертації. Серед студентів кафедри нині є діти тих, хто
закінчив кафедру в 90-ті роки XX століття.
І викладачі, і випускники, і студенти кафедри вважають своїм
покликанням та обов'язком збереження культурного спадку наших предків для
майбутніх поколінь.

Науково-практична конференція «Актуальні питання музеєзнавства та пам’яткознавства»,
2016 р.
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Випуск магістрів, 2017 р.
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Л. М. Устименко,
кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри міжнародного туризму
Київського національного університету культури і мистецтв

Кафедрі міжнародного туризму 20 років: факти, події, персоналії
Кафедра міжнародного туризму Київського державного університету
культури і мистецтв була створена з ініціативи ректора, доктора педагогічних
наук, професора Михайла Михайловича Поплавського у 1997 році.
Неординарна особистість, талановитий організатор, креативний керівник
М.М. Поплавський розумів потребу країни у нових професіях, які необхідні
були нашій країні, серед яких були і фахівці туристичного бізнесу.
Становлення національного туризму в незалежній Україні слід віднести
до 90-х років ХХ століття. Туризм перебудовувався із так званого «радянського
зразка» на комерційний, відповідний вимогам часу, світовий стандарт. Варто
зазначити, що тодішня українська влада досить активно підтримувала
становлення та розвиток туризму. Підтвердженням цьому є той історичний
факт, що у 1995 році Україна першою із колишніх радянських республік
прийняла Закон України «Про туризм».
Отже, рішення керівництва КДУКіМ про відкриття кафедри
міжнародного туризму було відповідним загальній стратегії розвитку туризму в
країні. У таких умовах, новостворена кафедра міжнародного туризму, здійснила
перший набір студентів на спеціальність «менеджер міжнародного туризму».
Спочатку, ще за традиціями радянської вищої школи кафедра
міжнародного туризму готувала спеціалістів. Згодом, коли 19 травня 2005 р. на
Конференції Міністрів країн Європи, що проходила у м. Берген (Норвегія),
Україна приєдналася до Болонського процесу, зобов’язавшись внести
відповідні зміни у національну систему освіти, було здійснено її
трансформацію, яка торкнулась і нашого ВНЗ. Майже десятиліття кафедра
міжнародного туризму Київського національного університету культури і
мистецтв випускала бакалаврів, спеціалістів та магістрів зі спеціальності
«Туризм», а останніми роками лише бакалаврів та магістрів.
Першим завідувачем кафедри була кандидат історичних наук, доцент
Євгенія Вікторівна Панкова. Серед основного складу штатних викладачів
кафедри слід назвати кандидата географічних наук Аллу Яківну Короткову,
кандидата педагогічних наук Лесю Миколаївну Устименко, кандидата
культурології Галину Георгієвну Вишневську.
На початковому етапі роботи кафедри були встановлені контакти із
провідними фахівцями інших вищих навчальних закладів. Зокрема, докторами
географічних наук Ольгою Олександрівною Любіцевою, Олександром
Юрійовичем Дмитруком, Олександром Олексійовичем Бейдиком, Ігорем
Георгійовичем Смирновим (географічний факультет Київського національного
університету імені Тараса Шевченка) та іншими. Було розроблено та узгоджено
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відповідні навчальні плани, програмне забезпечення курсів, що викладалися
майбутнім фахівцям туристичного бізнесу.
Згодом, нагальною потребою часу та навчальної діяльності постало
питання написання та видання навчальних посібників, підручників та
навчально-методичної літератури. У 2002 році та у наступні роки кафедрою
міжнародного туризму на чолі з Є. В. Панковою, – спільно з керівником
видавництва «Альтерпрес» П. М. Хазіним було започатковано перший, такий
необхідний галузі та вищій школі, проект – випуск підручників та навчальних
посібників з фахових дисциплін у серії «Бібліотека професійного менеджера».
Всього вийшло близько 20-ти видань, їх авторами були як штатні викладачі так
і сумісники.
Нині у науковому доробку кафедри десятки навчальних посібників і
навчально-методичних розробок. Серед освітян і студентів України відомі та
користуються популярністю навчальні посібники авторства колишніх і
нинішніх викладачів кафедри: «Екскурсознавство і музеєзнавство»
(В. Бабарицька,
А. Короткова,
О. Малиновська),
«Історія
туризму»
(Л. Устименко, І. Афанасьєв), «Основи туризмознавства» (Л. Устименко),
«Рекреалогія» (В. Стафійчук), «Релігійний туризм» (З. Сапєлкіна), «Туристичне
краєзнавство» (Є. Панкова), «Туристичне країнознавство» (В. Стафійчук,
О. Малиновська), «Екотуризм» (О. Дмитрук, С. Дмитрук), «Туристичні ресурси
України» (О. Любіцева, Є. Панкова, В. Стафійчук), «Правове регулювання
туристичної діяльності» (Є. Козловський), «Логістика туризму» (І. Смирнов)
тощо.
Згідно вище викладеного, зрозуміло, що кафедра міжнародного туризму
Київського національного університету культури і мистецтв зробила вагомий
внесок у розвиток вітчизняного туризму, зокрема в підготовку фахівців і
туризмознавство – загальну теорію туризму, що розглядає його як складну
соціально-економічну систему, галузь знання, яке характеризується
розгалуженими між науковими зв’язками, що фокусуються у теоретичному
усвідомленні та концептуальному узагальненні багатоаспектності туризму.
Діяльність кафедри завжди підтримувалась ректором університету
М. М. Поплавським: виділялись нові приміщення як для кафедри, так і для
лабораторій, які оснащувались сучасним обладнанням, забезпечувались виїзні
практики тощо. Кадрова політика ректора була спрямована на розвиток
власного кадрового забезпечення, тому створювались всі умови для підвищення
кваліфікації, у тому числі через захист дисертацій.
Науково-педагогічним складом кафедри було захищено 6 кандидатських
дисертацій з туризмознавчої тематики (Г. Г. Вишневська, Л. М. Устименко,
З. П. Сапєлкіна, С. О. Дмитрук, Н. О. Шевченко та О. Є. Зараховський (вказані
тільки ті роботи, що були захищені здобувачами, які на час захисту працювали
на кафедрі міжнародного туризму КНУКіМ), написано декілька сотень
наукових статей, видано більше 20-ти підручників та навчальних посібників.
Більшість з вище перелічених навчальних посібників перевидавались по
декілька разів, що говорить про швидкі зміни в національному та світовому
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туризмі. Викладачі та аспіранти кафедри міжнародного туризму постійно
підвищують свою кваліфікацію, беруть активну участь у програмах по
стажуванню, практикумах, опановують інноваційні форми та методи сучасної
освіти. Науково-педагогічний склад та студенти кафедри є активними
учасниками міжнародного наукового клубу «GALILEI».
Кафедра міжнародного туризму активно співпрацює з університетами
Польщі, Словаччини, Вірменії, Македонії, Китаю, Банґладеш та інших держав.
Викладачі кафедри докладають зусиль для формування інформаційної
відкритості та співробітництва з профільними навчальними закладами України,
беручи активну участь у конференціях, симпозіумах, круглих столах,
практикумах та колоквіумах. Взяли участь у близько 110 науково-практичних
конференціях.
У 2012 р. кафедрою було організовано та проведено конференцію на
тему: «Інтеграція туристичної та дозвіллєвої індустрії напередодні проведення
ЄВРО – 2012», яка відбулася у рамках ІІ Всеукраїнської наукової-практичної
конференції «Соціальні комунікації: стан, проблеми, тенденції». На
конференції виступили 10 викладачів, 3 аспіранти та 1 здобувач. Починаючи з
2014 р. кафедра міжнародного туризму кожного року приймає активну участь у
Міжнародній науково-практичній конференції: «Гостинність, сервіс, туризм:
досвід, проблеми, інновації», яку проводить факультет готельно-ресторанного і
туристичного бізнесу КНУКіМ. З 2015 р. важливими її складовими
компонентами стали майстер-класи.
Продовжуючи традиції кафедри щодо впровадження та реалізації
важливих для галузі туризму проектів, у 2017 році на факультеті готельноресторанного і туристичного бізнесу університету, за сприяння кафедри
міжнародного туризму, під керівництвом доцента, кандидата географічних наук
Ткаченко Т. І. було реалізовано інтерактивний студентський науковий проект
«Створення національного туристичного продукту «Буки: розвиток через
туризм». Наступними кроками науково-творчої роботи кафедри стали
організація та проведення у 2017 році, спільно з Українським центром
культурних досліджень Міністерства культури України, Міжнародної науковопрактичної конференції фестивалю «Нематеріальна культурна спадщина як
сучасний туристичний ресурс: досвід, практики, інновації».
Невід’ємною складовою проектної діяльності кафедри є тісна науковотворча співпраця з Науковою бібліотекою КНУКіМ. Протягом 2015–2017 рр.
відбувається активна робота національно-патріотичного, просвітницького
спрямування у рамках патріотичного інноваційно-освітнього проекту «Скарби
нації» та Культурологічної студії «Автентика».
Викладачами кафедри виконуються три науково-дослідних теми,
спрямовані на дослідження трансформаційних процесів у міжнародному
туризмі в умовах глобалізації, що мають державну реєстрацію. Під
керівництвом викладачів кафедри: доцента, кандидата наук з державного
управління Гаврилюк А. М., доцента, кандидата географічних наук
Ткаченко Т. І., доцента, кандидата педагогічних наук Устименко Л. М., доцента,
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кандидата наук з державного управління Козловського Є.В. підготовлено
студентські роботи (Завістовська Оксана, Мегей Руслана, Кузнєцова Олена,
Єлістратова Катерина та інші), що отримали призові місця та відзнаки
стипендіальної програми «Майбутнє туристичної галузі»), організованої
провідним туристичним оператором України «Travel Professional Group». Це є
вагомим показником якісної освіти та творчої наукової підготовки студентів
кафедри.
В умовах трансформаційних процесів, що відбуваються у міжнародному
туризмі та освіті кафедра міжнародного туризму КНУКіМ перебуває у
постійному пошуку та реалізації перспективних напрямів і програм підготовки
фахівців сфери туризму. У навчальний процес впроваджуються нові
дисципліни та вдосконалюються традиційні курси. Двоє викладачів кафедри
міжнародного туризму, а саме: кандидат культурології, доцент Вишневська
Галина Георгіївна та кандидат педагогічних наук, доцент Устименко Леся
Миколаївна відзначені Подякою Київського міського голови «За вагомий
внесок у розвиток культури м. Києва та значні досягнення у підготовці кадрів
нової генерації». Кандидат географічних наук, доцент Ткаченко Тетяна Іванівна
нагороджена Дипломом Президії Академії наук вищої освіти України у
номінації «Навчальні підручники».
Троє викладачів кафедри, а саме: доктор географічних наук, професор
Антоненко Володимир Степанович, кандидат з державного управління, доцент
Гаврилюк Алла Михайлівна та кандидат з державного управління Плецан
Христина Василівна, входять до Наукової ради з туризму та курортів
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, що свідчить про
визнання внеску науковців у розбудову туристичної галузі держави.
Важливою складовою підготовки фахівців у сфері туризму є практика
студентів, на яку в робочих планах виділено 30 відсотків освітніх кредитів.
Навчальна, виробнича та переддипломна практика здійснюється з метою
оволодіння студентами сучасних методик, форм організації та засобів роботи в
туристичній сфері; формування на базі одержаних в університеті знань,
професійних умінь і навичок, необхідних для прийняття самостійних рішень
під час роботи в реальних ринкових і виробничих умовах; уміння проводити
наукові дослідження та творчо застосовувати отриманні результати у
практичній діяльності. В останні роки більшість студентів кафедри проходить
практику в Туреччині, Болгарії та на Кіпрі, працюючи аніматорами,
трансферменами, гідами в першокласних готелях морських та гірськолижних
курортів.
Від часу створення кафедри до сьогоднішнього дня науково-педагогічним
складом кафедри та студентами було здійснено декілька десятків подорожей до
найважливіших туристичних центрів України (Львова, Кам’янця-Подільського,
Збаража, Кременця, Переяслава-Хмельницького, Чернігова, Бахчисараю,
Балаклави, Ялти, Херсонеса, Чернівців, Тростянця, Сокиринець, Тернопілля,
Ужгорода й Умані тощо) та за кордон (Болгарія, Румунія, Словаччина,
Туречина, Греція та Кіпр).
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Майже весь науково-педагогічний склад кафедри (Антоненко В. С.,
Вишневська Г. Г.,
Панкова Є. В.,
Козловський Є. В.,
Короткова А. Я.,
Устименко Л. М.,
Гаврилюк А. М.,
Ткаченко Т. І.,
Плецан Х. В.,
Сапєлкіна З. П., Булгакова Н. В., Крупа І. П., Цегельник Ю. О.) у різні роки
були організаторами, керівниками та натхненниками студентства у подорожах.
Так, поступово кафедра міжнародного туризму КНУКіМ розширює туристичні
горизонти.
За час існування кафедри міжнародного туризму, навчання студентів із
фахових дисциплін здійснювало понад 40 викладачів, з них 5 докторів наук та
38 кандидатів наук.
Від 2008 року завідувачем кафедри є доктор географічних наук, професор
Антоненко Володимир Степанович, який сприяв розвитку співпраці та обміну
досвідом з іншими вищими навчальними закладами країни, зокрема,
Національним авіаційним університетом, Національним університетом фізичної
культури та іншими, продовжуючи плідно працювати з кафедрою
караїнознавства і туризму Київського національного університету імені Тараса
Шевченка. Професорсько-викладацькиий склад цих вузів (завідувач кафедри,
доктор географічних наук, професор Ольга Олександрівна Любіцева;
професори, доктори географічних наук Ігор Георгійович Смірнов, Олександр
Юрійович Дмитрук, Олександр Олексійович Бейдик; доценти Валентин
Іванович Стафійчук, Оксана Юріївна Малиновська, Оксана Василівна Аріон,
Попович Сергій Іванович, Фокін Сергій Павлович, Польовий Анатолій
Миколайович, Бойченко Світлана Василівна) довгий час ділилився своїм
фаховим досвідом зі студентами кафедри.
Оптимізуючи освітній процес з 2014 року кафедра забезпечує підготовку
кадрів для туристичної сфери самостійно. Викладання фахових дисциплін
забезпечують: Антоненко Володимир Стенпанович, Козловський Євген
Вікторович, Вишневська Галина Георгіївна, Устименко Леся Миколаївна,
Ткаченко Тетяна Іванівна, Гаврилюк Алла Михайлівна, Плецан Христина
Василівна, Григорчак Ігор Михайлович, Зараховський Олександр Євгенович,
Булгакова Наталія Валеріївна, Крупа Інна Петрівна, Голубець Ірина
Миколаївна.
Підсумовуючи двадцятирічну діяльність кафедри міжнародного туризму
Київського національного університету культури і мистецтв, варто зазначити,
що головне надбання кафедри – це студенти, які є не лише майбутнім
вітчизняного туризму, а й майбутнім нашої держави. За роки існування кафедра
підготувала близько трьох тисяч професіоналів у галузі туризму. Більшість
випускників працюють за фахом і не поривають контактів із кафедрою,
допомагаючи влаштовувати нинішніх студентів на практику, стажування та
роботу. Гарною традицією стало проведення випускниками-професіоналами
майстер-класів, де вони розкривають практичну складову сучасного
туристичного бізнесу своїм наступниками – нинішнім студентам.
Серед найкращих фахівців туристичного бізнесу України варто назвати
Андрія Кравченка (туристичний оператор «ТUI»), Ганну Власенко
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(туристичний оператор «Мouzеnidis Тravеl»), Світлану Шуст (туристичний
оператор «Кандагар Тревел»), Олену Кузнєцову (туристичний оператор «Trevel
Professional group»), Болічевського Євгена (туристичний оператор «Coral
travel»), Антона Фурту (туристичний оператор «Join up»), Яну Бербеничук
(туристична фірма «I@J TRAVEL»), Віталія Дикого (туристична фірма «Дикий
Тур»), Дмитра Синельнікова (туристичний оператор «ANEX tour») та інших.
Зрозуміло, що не всі наші випускники працюють у туристичних
компаніях, але знайшли і реалізовують себе в інших сферах діяльності, тих, що
опосередковано пов’язані з туризмом. Наприклад, Оля Савенко працює в
авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», Наталія Булгакова – викладач
кафедри міжнародного туризму КНУКіМ, В’ячеслав Сай – фахівець
міжнародної готельної мережі «Radison SAS», Ганна Полтавець – менеджер
«The White Haven hotel». Є серед наших випускників і зірки: ведуча
телебачення Яна Габріела Масанга та дві «Міс Україна Всесвіт»: Інна
Цимбалюк – «Міс Україна Всесвіт-2006» (увійшла в Топ-20) та Ганна
Пославська – «Міс Україна Всесвіт-2011» (увійшла в Топ-5).
Де б не працювали наші випускники – бажаю їм бути успішними, адже
вони – майбутнє нашої країни, їхній успіх – це успіх нашої кафедри, нашого
університету…

Перший склад кафедри, 1997 р.
Г.Г. Вишневська, З.П. Сапєлкіна,
Є.В. Черевичний, Л.М. Устименко.
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На екскурсії до Маріїнського палацу, м. Київ, 2003 р.
А.Я. Короткова, Є.В. Панкова, Л.М. Устименко, Г.Г. Вишневська, З.П. Сапелкіна.

М. М. Поплавський у колі випускників кафедри міжнародного туризму 2005 року.
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День факультету ГРТБ. Тема: Греція, 2013 р.
А. Цегельник, Ю. Цегельник, В. Буцукін, Н. Булгакова, Є. Козловський,
Г. Вишневська, В. Антоненко, Л. Устименко, Д. Коток, І. Крупа, Т. Ткаченко.

Всесвітній день туризму, 2013 р.
31

КНУКІМ У 2017 РОЦІ: ЗНАМЕННІ ДАТИ, СЛАВНІ ЮВІЛЕЇ

Румунія, Замок Бран, 2015 р.

Всесвітній день туризму, 2017 р.
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Книги науковців кафедри міжнародного туризму,
видані у серії «Бібліотека професійного менеджера»

Зіркові випускники: ведуча телебачення Яна Габріела Масанга та дві «Міс Україна
Всесвіт»: Інна Цимбалюк, «Міс Україна Всесвіт-2006» (увійшла в Топ-20) та
Ганна Пославська, «Міс Україна Всесвіт-2011» (увійшла в Топ-5).
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Т. Л. Чорна,
асистент кафедри правознавства
Київського національного університету культури і мистецтв

До 20-ої річниці кафедри правознавства
В умовах розвитку правової держави і громадянського суспільства,
особливого значення набуває підготовка висококваліфікованих кадрів-юристів,
що покликані захищати права і свободи громадян, а також впроваджувати на
практиці правову політику держави Україна, з урахуванням принципів
верховенства права, поваги до життя, свободи і гідності людини.
Це досягається завдяки опануванню ними спеціальних дисциплін,
всебічних досліджень наукових проблем, опрацюванню змісту нормативноправових актів України, аналізу дискусій з окремих питань, що розширює
знання майбутніх правознавців, стає надійним підґрунтям їх фаховим знанням,
необхідних у різних сферах юридичної діяльності.
Поточного року кафедра правознавства Київського національного
університету культури і мистецтв відсвяткувала свій двадцятирічний ювілей від
дня заснування.

Наразі кафедра правознавства входить до складу факультету економіки,
права та інформаційних технологій КНУКіМ та здійснює підготовку юристів за
освітніми рівнями «бакалавр права» та «магістр права».
Кафедра має багатогранну історію. У 1999 році на її основі було
сформовано юридичний факультет, який об’єднував кілька кафедр: теорії та
історії держави і права, цивільного права та процесу, кримінального права і
процесу, правосуддя. Працював факультет у такому форматі 17 років.
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Першим деканом юридичного факультету
був кандидат педагогічних наук, професор
Олександр Іванович Скнарь, який багато зробив
для його становлення та розвитку.
У подальшому, у різні роки, деканами
юридичного факультету КУНУКіМ були: кандидат
юридичних наук, професор Піджаренко Олександр
Михайлович, кандидат історичних наук Копієвська
Ольга Рафаїлівна, доктор юридичних наук,
професор,
заслужений
юрист
України
Голосніченко Іван Пантелійович, кандидат
юридичних
наук
Михайленко
Володимир
Петрович, доктор юридичних наук, професор,
заслужений юрист України, член-кореспондент Академії правових наук
України Маляренко Василь Тимофійович, кандидат культурології, доцент
Парфьонова Оксана Ігорівна, кандидат культурології, доцент Зайцева Анастасія
Вікторівна, кандидат наук з державного управління, доцент Козловський Євген
Вікторович, кандидат історичних наук, доцент Грінберг Лариса Феліксівна. На
даний час очолює факультет кандидат економічних наук, доцент Загрій
Вікторія Клавдіївна.
Завідувачем кафедри правознавства є доктор юридичних наук, професор,
заслужений юрист України Мотлях Олександр Іванович.
Кафедра правознавства, на виконання головних завдань сучасної освіти,
здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців, які спроможні якісно
працювати у сфері господарсько-правової діяльності; пропонує зручні
прогресивні форми навчання, що базуються на застосуванні передових
навчальних технологій та використанні сучасної матеріальної технічної бази.
Запорукою якості навчального процесу на кафедрі є високопрофесійні
науково-педагогічні працівники зі значним досвідом практичної роботи в
правоохоронній, судовій та адвокатських сферах діяльності. Кадровий
потенціал кафедри постійно якісно оновлюється. Нині на кафедрі працюють сім
докторів наук, з яких: 2 – штатні і 5 – сумісників; тринадцять кандидатів наук: з
них 8 – штатних і 5 сумісників, один викладач, два асистенти і дві особи на
посадах завідувачів лабораторій та одна особа на посаді юрисконсульта
«Юридичної клініки».
Мета кафедри правознавства: створення умов для зростання професійних,
креативно мислячих кадрів з високим рівнем правової та особистої культури,
спроможних відповідати реаліям та вимогам часу в умовах динамічного
суспільного розвитку.
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Круглий стіл «Розвиток правової держави та громадянського суспльства в Україні»,
18 квітня 2017 р.

Завдання кафедри виконуються шляхом інтеграції навчання і практики,
повного та ефективного застосування необхідних елементів освітнього процесу
із врахуванням можливостей сучасних інформаційних та комп’ютерних
технологій.
Основні завдання кафедри правознавства:
 реалізація освітніх програм та навчальних планів професійної
підготовки;
 вироблення єдиної концепції втілення змісту освіти за навчальними
дисциплінами, які викладаються кафедрою, з метою поєднання теоретичного
навчання із практичною спрямованістю підготовки фахівців;
 організація та здійснення на високому науковому і методичному рівнях
освітнього процесу шляхом формування наукового змісту й практичного
спрямування кожної навчальної дисципліни;
 розробка й затвердження єдиних критеріїв оцінки та засобів
діагностики рівня засвоєних здобувачами вищої освіти знань, умінь та навичок;
 розробка й систематичне оновлення науково-методичного забезпечення
навчальних дисциплін, що викладаються кафедрою;
 формування під час забезпечення освітнього процесу патріотичного,
правового виховання, утвердження в учасників освітнього процесу моральних
цінностей, соціальної активності, громадської позиції та відповідальності,
здорового способу життя, вміння вільно мислити та самоорганізовуватися в
сучасних умовах;
 організація роботи здобувачів вищої освіти під час проведення
«круглих столів», конференцій, конкурсів за профілем діяльності кафедри;
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 організація педагогічного контролю науково-педагогічної діяльності
працівників у формі пробних, показових і відкритих занять з подальшим
обговоренням на засіданні кафедри;
 вивчення узагальнення і запровадження передового педагогічного
досвіду, юридичної практики з метою підвищення наукового рівня, професійної
культури та педагогічної майстерності працівників кафедри.
У навчальній роботі кафедри перевага надається поєднанню теоретичних
і практичних знань, необхідних в ринкових умовах, оволодінню ключовими
практичними навичками: ведення договірної та претензійно-позовної роботи,
підприємництва, біржової діяльності, наданню повного обсягу знань, потрібних
фахівцю із права для виконання представницьких функцій в усіх органах та
інстанціях, ознайомлення майбутніх керівників із важливими правовими
аспектами використання владних повноважень у процесі їх здійснення під час
обіймання ключових посад на підприємствах, в установах, організаціях всіх
рівнів та форм власності.
Наразі студенти-правознавці отримують фахову підготовку опановуючи
такі основні навчальні дисципліни: «Адміністративне право», «Актуальні
проблеми теорії держави і права», «Господарське право», «Господарський
процес», «Інформаційне право», «Історія держави і права України»,
«Конституційне право України», «Конституційне право зарубіжних країн»,
«Криміналістика»,
«Кримінальне
право»,
«Кримінальний
процес»,
«Міжнародний механізм захисту прав людини», «Основи права ЄС», «Трудове
право», «Цивільний процес», «Цивільне та сімейне право».
Студенти факультету мають змогу не лише отримати якісну теоретичну
базу, але й перейняти від викладачів практичний досвід загалом, та зокрема у
формі експериментальних судових засідань, спілкування з провідними суддями
та юристами України, мають змогу відвідувати органи державної влади та
управління (Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України тощо).

У Верховній Раді України
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Щороку студенти проходять практику юридичного спрямування для
закріплення отриманих знань практичними навичками, що також дає
можливість зарекомендувати себе у відповідній установі та отримати
професійні зв’язки, які безумовно знадобляться у майбутньому. Цьому сприяє
налагоджена кафедрою мережа проходження студентами стажування і
практики в органах державної влади і місцевого самоврядування, в судових та
правоохоронних органах, юридичних підрозділах суб’єктів господарювання та
у приватних юридичних компаніях.
Випускники кафедри правознавства працюють у керівних органах МВС
України (Національної поліції), Службі безпеки України, судах, прокуратурах,
органах Міністерства юстиції України, установах соціального захисту
населення. Займаються науково-педагогічною діяльністю.
Обіймають посади
 начальників юридичних відділів та кадрового забезпечення;
 юрисконсультів;
 адвокатів;
 нотаріусів;
 експертів з питань інтелектуальної власності;
 експертів із зовнішньоекономічних питань.
Своєю плідною працею науково-педагогічні кадри кафедри довели, що
кафедра правознавства є взірцем великої сім’ї КНУКіМ, зі своєю історією,
гордістю і майбутнім!

Студенти та викладачі кафедри із
Почесним президентом КНУКІМ М.М. Поплавським, 2017 р.
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С. В. Дідок,
диригент, лауреат міжнародних конкурсів,
старший викладач кафедри академічного хорового
та інструментального мистецтва

Український ансамбль народних інструментів «Гарнограй»
Український ансамбль народних інструментів «Гарнограй» у цьому році
святкує свій перший ювілей! Цей самобутній колектив виконавців, який
успішно поєднує зрілу професійну майстерність виконання з молодим та
запальним ентузіазмом, був створений з талановитих студентів факультету
музичного мистецтва на базі Київського національного університету культури і
мистецтв у 2012 р. (художній керівник – диригент, лауреат міжнародних
конкурсів, старший викладач Дідок Сергій Володимирович). За п’ятирічний
творчий шлях ансамбль встиг зарекомендувати себе на місцевих концертних
майданчиках Києва та за межами України, беручи участь у міжнародних
мистецьких фестивалях та конкурсах, всеукраїнських науково-практичних
конференціях, виставках, асамблеях тощо.
Свій творчий розвиток колектив розпочав стрімко завойовуючи серця
прихильників та шанувальників народно-інструментального виконавства як
серед любителів, так і професіоналів. У 2012 році ансамбль «Гарнограй»
виборов почесне звання лауреата ІІІ Міжнародного конкурсу інструментальних
ансамблів ім. Д. Бортнянського. До складу журі входили: герой України,
композитор, голова Національної спілки композиторів України, лауреат
Державної премії ім. Т.Г. Шевченка, народний артист України Євген
Станкович; народний артист України, лауреат Державної премії
ім. Т.Г. Шевченка, професор НМАУ ім. П.І. Чайковського Анатолій Баженов;
народна артистка України, професор, завідувач кафедри камерного ансамблю
НМАУ ім. П.І. Чайковського Євгенія Басалаєва; заслужений діяч мистецтв РФ,
доктор мистецтвознавства, професор кафедри мідних духових інструментів
РАМ ім. Гнесіних Леонтій Бєлєнов; завідуюча кафедрою камерного ансамблю
Білоруської державної академії музики, доцент, лауреат і дипломант
міжнародних конкурсів Галина Нєкрасова; доцент кафедри камерного
ансамблю НМАУ ім. П.І. Чайковського Тетяна Арсенічева; професор кафедри
народних інструментів НАМАУ ім. П.І. Чайковського, лауреат Всеукраїнського
конкурсу Любов Матвійчук.
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Виступ на гала-концерті лауреатів
ІІІ Міжнародного конкурсу інструментальних ансамблів ім. Д. Бортнянського.
Колонний зал ім. М. Лисенка Національної філармонії України, 2012 р.

Після такого вдалого старту ансамбль звернувся до ректора КНУКіМ
Михайла Михайловича Поплавського, який знайшов можливість надати «нове
обличчя» колективу. Так з’явилися прекрасні костюми відомого українського
дизайнера Оксани Полонець, які підкреслюють сучасний молодіжний
український дух ансамблю.
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Після концерту для студентів КНУКіМ

Склад ансамблю 2012 року:
перший ряд: Лобова Оксана, Крапівіна Євгенія, Харченко Лідія, Русько Віра, Юріна Юлія,
Шарафутдінова Вікторія, Товкайло Ярина;
другий ряд: Загинайло Андрій, Бевчук Роман, Макошиба Антон, Яремчук Назарій

Гра в ансамблі надає можливість студентам удосконалювати професійну
майстерність, виховує відчуття «ліктя партнера» та відповідальність не лише за
свою партію, але й за звучання всього ансамблю в цілому. Цілі, які постають
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перед колективом часто вимагають від студентів додаткових зусиль,
індивідуальних та групових занять, не передбачених навчальним розкладом,
але мають безпосереднє відношення до кінцевого результату. «Досягнення
кінцевої мети цілком виправдовує засоби та використаний час», – вважає
солістка ансамблю, студентка другого курсу Наталія Харченко.
На початку 2014 року, спільно з народним художнім колективом
ансамблем танцю «Вітамінчики», ансамбль «Гарнограй» презентував своє
мистецтво на ХІV Міжнародному фестивалі «I Bambini del Mondo», що
проходив у м. Агрідженто на острові Сицилія. За яскраве виконання
українських танців та народної інструментальної музики колектив був
нагороджений головним призом фестивалю.
Завдячуючи плідній співпраці з ансамблем «Київ» кафедри народної
хореографії КНУКіМ (художній керівник – кандидат педагогічних наук, зав.
кафедри народної хореографії, професор Гутнік Ірина Миколаївна), студенти
ансамблю «Гарнограй» мають можливість відчути специфіку танцювального
акомпанементу, знайомляться з особливостями танцювальних рухів та
реалізують свої професійні навички через синтез двох жанрів.
У такому прекрасному тандемі студенти КНУКіМ представляли
українське мистецтво на міжнародних фестивалях у Польщі, Бельгії та
Нідерландах. Прекрасним бонусом для студентів можна вважати знайомство з
архітектурою, культурою та традиціями інших країн, міст, які трапляються по
дорозі до фестивалю.

Дрезден, 2014 р.
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Польща, 2015 р.

Бельгія, 2016 р.
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Яскравий репертуар ансамблю включає твори як фундаторів української
інструментальної музики В. Попадюка, В. Дутчака, Д. Попічука, І. Міського,
П. Терпелюка та ін., так і сучасних аранжувальників В. Гекера, М. Голючека,
С. Дідка, В. Самофалова. Адже ансамбль «Гарнограй» – це творча лабораторія,
де учасниками колективу, крім традиційних форм і жанрів, опрацьовуються
нові ідеї, прийоми гри, нові стилі. Сучасні тенденції музичної мови у поєднанні
з фольклорною основою, національним колоритом призводять до створення
нових музичних продуктів. Такими експериментальними творами в репертуарі
ансамблю стали: «Буковинка», «Балканіка», «Ti amo Mo-ti-a» C. Дідка та
«Мальовнича Україна» В. Самофалова.
У квітні 2017 р. ансамбль виборов почесне 2 місце на V Міжнародному
конкурсі виконавців на народних інструментах «Арт-Домінанта» в Харкові
презентуючи нову, експериментальну програму. Студенти змагалися зі своїми
колегами з інших спеціалізованих музичних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації, а
до складу шановного журі входили відомі виконавці та професори вищих
навчальних закладів з України, Білорусі, Литви, Молдови та Польщі.
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Склад ансамблю 2017 року:
Музичук Тимофій, Білінець Тарас, Конопатіна Каріна, Харченко Наталія, Солошенко
Євгеній, Бугайова Олена, Висоцький Едуард, Маслов Станіслав, Горошко Олександр

Нещодавно світ побачили два випуски збірок «Аранжування та
інструментування для ансамблю народних інструментів», до яких увійшли
партитури з репертуару ансамблю «Гарнограй». Ці твори пройшли апробацію в
колективі та з успіхом виконувалися на концертних майданчиках України та за
її межами. Завдяки широкому діапазону виконавської складності пропонованих
творів вони можуть бути використані студентськими, аматорськими та
професійними колективами. Маємо надію, що ці твори займуть гідне місце в
репертуарі інших ансамблів народних інструментів.
Отже, незважаючи на свій невеличкий вік, ансамбль народних
інструментів «Гарнограй» Київського національного університету культури і
мистецтв посідає гідне місце серед народно-інструментальних колективів не
лише Києва, а й всієї України. Ансамбль спрямовує свої зусилля на розвиток
народно-інструментального виконавства та популяризацію народної музики на
теренах України та за її межами. Тож хочеться побажати, щоб вік ансамблю в
десятки разів примножився, а досягнення збільшилися в стократ!

З ювілеєм «Гарнограй»!
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Викладачі КНУКіМ –
ювіляри 2017 року
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Все життя людське – пори
року із своїми правами і
строком…

Осінь бавиться вітром й дощем,
Крапом землю вкрива, як плащем,
А парад парасольок – ріка,
Що малює свої берега!

Обертається світ і у різних
Порах він живе, що летить!
То до неба летить, то на низ;
То завмре, як у маренні ліс;
То сміється до райдужних сліз;
А то рюмсить, мов дитячий каприз!

Осінь в зиму, як у шаль обертається,
Рік Новий із старим зустрічається!
І усім порам року лишається
Час чекати свій плідний як сон,
У природний оркестр в унісон,
Готуватись до ролі простої,
Запросивши пори на постої!

Так і час, для якого пора – четвертинка
від року мала,
Бо три місяці, що то за строк,
Як вода, що обожнює сток!
Та від норову чверті цієї
Все життя як перед межею:
Тьми і світла, вітру і штилю,
Ураганів, тиші, безсилля,
Спеки владної і ознобу…
Потім все повертається знову!

І життя, що дається людині,
Пори року свої має зримі:
У природі вони повторяються,
У природному часі міняються,
Бо людина з природою – ціле,
Хоч звикає до цього надсилу.

Кольори теж учасники гри:
Літні – теплі, ласкаві, живі;
А осінні – поетично-барвисті;
Зимні – сіро-білі та шовковисті;
Весняні – різнобарв’я під хор
Що збирає співи пташині,
Де солісти – голоси солов’їні!

Людське царство промайнуло й забуте,
Все, що придбано, все – спокуте!
А цариця єдина й велична
І «природою» зветься одвічно!

ОЛЕНА КАПУСТЯНСЬКА,
заслужений діяч мистецтв
України

Знову літо. Воно мов навмисно
Осінь модну зваблює намистом
Неба, квітів, жовклого листя,
Що на сонці грає барвистям!
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1 січня – 65 років від дня народження Тамари Василівни Сизоненко,
головного бібліотекаря наукової бібліотеки.
4 січня – 75 років від дня народження Миколи Михайловича Ткача,
професора кафедри культурно-дозвіллєвої діяльності.
5 січня – 65 років від дня народження Сергія Яковича Ольговського,
професора кафедри музеєзнавства та пам’яткознавства.
12 січня – 45 років від дня народження Дениса Олександровича Богуша,
старшого викладача кафедри зв’язків з громадськістю і
журналістики.
25 січня – 40 років від дня народження Марини Миколаївни Великанової,
доцента кафедри правознавства.
27 січня – 55 років від дня народження Галини Миколаївни Кот, доцента
кафери тележурналістики та майстерності актора.
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Сизоненко Тамара Василівна – головний
бібліотекар наукової бібліотеки.
Народилася 1 січня 1952 р. у с. Криничне
Слов’яносербського р-ну Луганської обл. у родині
вчителів. Закінчила Київський державний інститут
культури
ім.
О. Корнійчука
за
спеціальністю
«Бібліотекознавство і бібліографія» (1976).
Після
завершення
навчання
залишилась
працювати
в
бібліотеці
навчального
закладу:
бібліотекар,
старший
бібліотекар,
провідний
бібліотекар. Від 2013 року – головний бібліотекар
відділу обслуговування користувачів. Багато років поспіль організовує роботу
читальної зали в навчальному корпусі на вул. Чигоріна 14.
Нагороджена: Подякою Міністерства освіти України «за багаторічну
сумлінну діяльність з інформаційного та бібліотечно-бібліографічного
забезпечення підготовки фахівців, виховання та організацію культурнопросвітницької діяльності серед студентської молоді» (1999); Грамотою
ректора КНУКіМ «за багаторічну сумлінну працю» (2013); Грамотою
Міністерства культури України «за вагомий внесок в розвиток бібліотечної
справи, за високий професіоналізм та багаторічну сумлінну працю» (2015).
Ткач Микола Михайлович – український поет,
етнолог, кандидат історичних наук (2003), доцент (2005),
професор (2012), професор кафедри культурнодозвіллєвої діяльності.
Член Спілки письменників України та СРСР (1983).
Народився 4 січня 1942 р. у с. Сахнівка Менського
р-ну Чернігівської обл. Навчався у Чернігівському
торгово-кооперативному
училищі
(1959–1961),
Чернігівському професійно-технічному училищі (1961–
1963).
Перебував на строковій службі в Радянській Армії (1963–1966, військова
частина м. Ніжнєудінськ РРФСР та м. Бранд, Німеччина). Протягом 1967–
1973 рр. навчався у Київському інженерно-будівельному інституті.
Перебував на творчій роботі як член Спілки письменників України (1980–
1993). Здійснював експедиції по Україні, записуючи ономастичні, топонімічні
та фольклорні матеріали. Методист-організатор народних свят і обрядів при
центрі творчості молоді «Оберіг» Києво-Святошинського району в м. Боярці
(1993–1998).
У КНУКІМ працює від 1998 року. Захистив дисертацію на здобуття
наукового ступеня кандидата історичних наук на тему «Генезис основних
персонажів української міфології» зі спеціальності 17.00.01 «Теорія та історія
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культури» (2003). Присвоєно вчене звання доцента (2005). Присвоєно вчене
звання професора (2012).
Автор 14 поетичних книжок. Микола Ткач підготував перший в Україні й
світі словник-довідник «Слова о полку Ігоревім», укладений на основі
українських писемних та фольклорних джерел. На основі «Словника» виконав
наукову реконструкцію українською абеткою тексту та переклад сучасною
українською літературною мовою.
Нагороди і відзнаки: лауреат премії «Благовіст» (1996), премії імені
Михайла Коцюбинського (2007), Міжнародної літературної премії «Сад
божественних пісень» імені Григорія Сковороди (2012), лауреат Літературномистецької премії імені Пантелеймона Куліша (2014) та літературного конкурсу
«Краща книга року-2013» (Чернігів, 2014).
Нагороджений: Почесною грамотою Чернігівської обласної ради з нагоди
20-ти річного ювілею «Чернігівського земляцтва» (2016), медаллю «Івана
Мазепи» (2017).
Ольговський Сергій Якович - археолог, історик,
кандидат історичних наук (1983), професор (2008),
професор кафедри музеєзнавства та пам’яткознавства.
Народився 5 січня 1952 р. у м. Чернігів. Закінчив
історичний
факультет
Ніжинського
державного
педагогічного інституту ім. М. Гоголя (1973) та
аспірантуру Інституту археології АН СРСР (Москва,
1980).
Захистив дисертацію на здобуття наукового
ступеня кандидата наук на тему: «Кольорова
металообробка античних міст Північно-Західного
Причорномор’я» (1983). У 1985 і 1986 рр. очолював Черкаську новобудівну
експедицію і Нижньобужську експедицію «Гіпаніс» по виявленню античних
пам’яток у пониззі Дніпра і Південного Бугу.
Працював вчителем історії і суспільствознавства (1973–1976). Протягом
1976–1986 рр. – науковий співробітник Інституту археології АН УРСР.
У КНУКіМ працює від 1986 р.: доцент кафедри історії і теорії культури
(1992), завідувач кафедри музеєзнавства (1998–2002, 2004–2013). Присвоєно
вчене звання доцента (1992). Присвоєно вчене звання професора (2008).
Коло наукових інтересів: давньогрецькі пам’ятки Нижнього Побужжя –
Ольвія і поселення її сільськогосподарської округи, о. Березань.
Один із провідних спеціалістів у галузі греко-скіфських зв’язків і скіфоантичного бронзоливарного ремесла. На сьогоднішній день в науці панує його
думка про характер взаємозв’язків між греками-колоністами і місцевим
населенням у Північному Причорномор’ї.
Автор 2-х навчальних посібників, 3-х монографій, понад ста наукових
статей і науково-популярних видань.
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Богуш Денис Олександрович – спеціаліст зі
стратегічних комунікацій та PR в політиці та бізнесі,
старший викладач кафедри зв’язків з громадськістю і
журналістики.
Президент
Bohush
Communications,
Віцепрезидент Української PR Ліги, Голова Ради
Міжнародної асоціації Вільна Україна, засновник
Центру дослідження Росії.
Член Міжнародної асоціації паблік рілейшнз
(Member of IPRA) в Україні, член Всесвітньої ради IPRA
(2006–2009).
Народився 12 січня 1972 року. Закінчив Київську вищу школу паблік
рілейшнз при Інституті соціології НАН України. Проходив навчання і
стажувався у Великобританії з політичного PR.
Один з розробників виборчої кампанії Віктора Ющенка в 2002 і 2004
роках (у групі Ігоря Гриніва). Розробник стратегій і учасник виборчих кампаній
в багатьох країнах світу: Україні, Росії, Білорусії, Польщі, Молдавії,
Азербайджані.
Автор системи виховання нової еліти «Сила землі». Автор біля 30
брендів. Спікер IPRA Саміту у Лондоні 2005 року. Автор проектів: Імідж
України – імідж регіонів, Форум політичних стратегій. Автор системи «Альфаконтроль». Успішні PR-кампанії в бізнесі для ТМ: Fozzy Group, Сiльпо, Фора,
Аеросвіт, Оболонь, Живчик, АвтоЗАЗбанк, УкрНет, Секретаріат Президента
України, Міністерство закордонних справ України, Мерія міста Одеси, ГУАМ,
ОБСЕ, політичні партії, The NewsMarket (США), Automotive Laithing
(Німеччина) тощо. Автор книг з PR, політичних технологій, рефлексотерапії та
бойових мистецтв.
На кафедрі зв’язків з громадськістю та реклами КНУКіМ викладає
дисципліни: «Практика рекламної та ПР діяльності», «Технології виборчих
кампаній».
Великанова Марина Миколаївна – юрист,
кандидат юридичних наук (2009), доцент (2012) кафедри
правознавства.
Народилася 25 січня 1977 р. у смт Лосинівка,
Ніжинського р-ну Чернігівської обл.
Закінчила
Національну юридичну академію України ім. Я. Мудрого
за спеціальністю «Правознавство» (2000). Захистила
дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук
на тему: «Договори на виконання науково-дослідних або
дослідно-конструкторських та технологічних робіт»
(2009). Отримала звання доцента (2012).
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Стаж науково-педагогічної роботи складає 16 років. Працювала на
посадах викладача, старшого викладача, доцента у Ніжинському державному
педагогічному університеті ім. М. Гоголя, Національному авіаційному
університеті,
Київському
національному
торговельно-економічному
університеті.
З вересня 2014 по серпень 2016 рр. – доцент кафедри державного
управління і права, з вересня 2016 – доцент кафедри правознавства Київського
національного університету культури і мистецтв. Викладає дисципліни:
«Актуальні проблеми договірного права», «Здійснення і захист цивільних
прав», «Право інтелектуальної власності».
Автор понад 70 наукових праць, серед яких 3 монографії у співавторстві;
9 навчальних та навчально-методичних посібників у співавторстві; статті у
фахових виданнях України та в іноземних виданнях.
Коло наукових інтересів: цивільне право.
Кот
Галина
Миколаївна
–
кандидат
психологічних
наук
(2004),
доцент
кафедри
тележурналістики та майстерності актора.
Народилася 27 січня 1962 р. у м. Миколаїв.
Закінчила Миколаївський державний педагогічний
інститут ім. В. Бєлінського за спеціальністями
«Російська мова та література» (1983) та «Практичний
психолог у системі освіти» (1991). У 2017 р. вступила
до магістратури Київського університету культури за
напрямом підготовки 021 «Аудіовізуальне мистецтво
та виробництво» (заочна форма навчання).
З 1991 року займалася розбудовою психологічної
служби системи освіти: районний психолог Ленінського районного відділу
освіти у місті Миколаєві; обласний психолог Миколаївської обл. (від 1996);
старший викладач кафедри педагогіки і психології Миколаївського обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти (з 2000). Працювала на посаді
доцента у Національному авіаційному університеті (з 2003).
У спеціалізованій раді Центрального інституту післядипломної
педагогічної освіти захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня
кандидата психологічних наук на тему «Формування психологічної культури
керівників загальноосвітніх навчальних закладів» за спеціальністю 19.00.07
«Вікова та педагогічна психологія» (2004).
Присвоєно вчене звання доцента (2006).
У КНУКіМ працює з 2013 року по теперішній час. На факультеті
культурології викладала дисципліни: «Конфліктологія», «Психологія
спілкування», «Іміджелогія» (2013–2016). На факультеті кіно і телебачення
викладає дисципліни: «Психологія творчості», «Психологічні основи
соціальних комунікацій» (від 2016).
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Має 57 публікацій, з них 39 наукових та 18 навчально-методичного
характеру. У якості психолога-науковця підготувала 2 кандидатів
психологічних наук зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова
психологія. Бере участь у роботі спеціалізованих рад із захисту дисертацій у
якості наукового опонента.
Як психолог-тренер, консультант у рамках партнерства та
співробітництва з Міністерством юстиції України розробила 3 програми для
працівників юстиції, провела більше 35 семінарів та тренінгів. Підготувала
більше 100 медіаторів-посередників у вирішенні конфліктів.
Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах освіти ІІІ-ІV
рівня акредитації – 17 років, у тому числі у КНУКІМ – 5 років. Загальний стаж
педагогічної роботи складає 34 роки.
Працює над емпіричним дослідженням дисертаційного дослідження на
здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук «Методологічні засади
формування психологічної готовності студентів до професійної діяльності».
У рамках міжнародного культурного, науково-освітнього стажування
пройшла підвищення кваліфікації за темою «Міжкультурна комунікація і
перспективи розвитку інтеграції у сфері європейської освіти» (2016,
м. Любляна, Республіка Словенія). У 2017 році пройшла стажування у
міжнародному освітньому проекті «Міжкультурна комунікація і перспективи
інтеграції в європейський освітній простір» (Республіка Польща).
У рамках міжнародного співробітництва, в якості психолога-тренера
обдарованої молоді України, приймала участь у Міжнародному фестивалі
«Чорногорська Дуга» та ІІ Міжнародному фестивалі Фольклору у м. Будва,
(Чорногорія, 2012); у Міжнародному проекті Канадського фонду «Нове
покоління» у зимовому таборі для дітей-сиріт (2012–2013).
Має 10-літній досвід роботи психолога телебачення. Протягом 2006–2016
років у якості експерта, консультанта-психолога брала участь у телевізійних
проектах національних телеканалів: «Паралельний світ»(СТБ); «Добрі новини»
(ICTV), «День у великому місті» (ICTV); «Добро» (Перший національний);
«Лікар на зв’язку» (ТОНІС).
Психолог телевізійних проектів: «Мій малюк зможе» (канал «1+1»,
2013);«Пристрасті на паркеті» (канал «Україна», 2014); «Холостяк 7» (СТБ,
2016), «Холостяк 8» (СТБ, 2017).
Нагороджена: Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України
«за активну участь у розвитку національної освіти, впровадження сучасних
методів навчання і виховання молоді, вагомий внесок у розвиток психологічної
служби системи освіти України» (2005); Грамотою Гуманітарного інституту
Національного авіаційного університету «за вагомий внесок у справу
підготовки фахівців, плідну науково-педагогічну діяльність» (2012); Грамотою
Чорногорської республіки «за розвиток міжнародного співробітництва,
допомогу в організації та проведенні Міжнародних фестивалів «Чорногорська
Дуга» та ІІ Міжнародного фестивалю фольклору» (2012); Подякою факультету
культурології КНУКІМ «за професіоналізм» (2015).
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3 лютого – 45 років від дня народження Оксани Миколаївни Любченко,
старшого викладача кафедри культурно-дозвіллєвої діяльності.
19 лютого – 40 років від дня народження Маргарити Вікторівни Скаженик,
доцента кафедри народнохорового мистецтва та фольклору.
22 лютого – 70 років від дня народження Юрія Тимофійовича Гармаша,
старшого викладача кафедри фотомистецтва.
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Любченко Оксана Миколаївна – кандидат
культурології (2011), старший викладач кафедри
культурно-дозвіллєвої діяльності.
Народилася 3 лютого 1972 р. у м. Сміла Черкаської
обл. Закінчила Державний педагогічний університет імені
М.П. Драгоманова (1994) за спеціальністю «Російська
мова та література», отримала кваліфікацію «Вчитель
російської мови та літератури».
Захистила дисертацію на здобуття наукового
ступеня кандидата наук на тему «Парк в контексті
дозвіллєво-розважальних
парадигм
європейської
культури» за спеціальністю 26.00.01 «Теорія й історія культури» (2011).
У КНУКіМ працює з 2010 року. Викладає дисципліни: «Дозвілля в
зарубіжних країнах», «Арт-технології у сфері культури». Автор наукових та
навчально-методичних праць.
Коло наукових інтересів: паркова індустрія, дозвілля в зарубіжних
країнах, актуальні проблеми культурології.
Проходила курси підвищення кваліфікації в Інституті публічного
управління та кадрової політики Національної академії керівних кадрів
культури і мистецтв (2016).
Скаженик Маргарита Вікторівна – етномузиколог,
етноспівачка, кандидат мистецтвознавства (2012), науковий
співробітник Проблемної науково-дослідної лабораторії по
вивченню народної музичної творчості Національної
музичної академії ім. П. Чайковського та Державного
наукового центру захисту культурної спадщини від
техногенних катастроф при Міністерстві надзвичайних
ситуацій України, доцент кафедри бандури та фольклору.
Народилася 19 лютого 1977 р. у м. Київ. Закінчила
КССМШ ім. М. Лисенка (1996), Національну музичну
академію ім. П. Чайковського (2003, історико-теоретичний
факультет, клас проф. Єфремова Є.).
У КНУКіМ працює з 2007 р. Викладає транскрипцію народної музики,
стильові особливості українського народного мелосу, аналіз народно-музичних
творів, музичний фольклор та ін.
Художній керівник фольклорного гурту автентичного співу «Володар»
(від 2003), що має на меті дослідження, реконструкцію та відтворення
календарного, обрядового музичного фольклору.
Коло
наукових
інтересів:
мелотипологія
та
мелогеографія
ранньотрадиційних циклів. Провадить професійну експедиційну діяльність з
1996 року. З 2001 року – з Олегом Коробовим. За цей час проведено більш як 50
експедицій та обстежено понад 250 сіл в Україні та Білорусі, зокрема
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Центральне Прип'ятське Полісся, Південна Житомирщина,
Подніпров'я, деякі райони Полтавщини, Чергнігівщини, Підляшшя.

Київське

Гармаш Юрій Тимофійович – кінооператор,
оператор-постановник вищої категорії, заслужений діяч
мистецтв України (2008), майстер курсу, старший
викладач кафедри фотомистецтва.
Член Правління Гільдії кінооператорів, член Спілки
кінематографістів України, член Європейської асоціації
кінооператорів (I.M.A.G.O.).
Народився 22 лютого 1947 р. у с. Ковалівка,
Шишацького р-ну Полтавської обл. Закінчив Всесоюзний
державний інститут кінематографії (Москва, 1971,
майстерня Бориса Волчека). Оператор Київської кіностудії
ім. О. Довженка (з 1971).
Оператор-постановник близько 30 художніх фільмів. Найвідоміші
картини: т/с «Всегда, говори всегда-2», т/с «Адвокат», т/с «Бальзаковский
возраст или…», «Исповедь» – «Опера. Хроники убойного отдела», стрічки –
«Русский шоколад», «Садовник», «Ізгой».
На кафедрі фотомистецтва КНУКіМ викладає дисципліни: «Майстерність
фотохудожника», «Експонометрія», «Експонометрія в операторському
мистецтві», «Кольорознавство», «Організація фотопроектів».
Нагороди і відзнаки: головний приз кінофестивалю «Молодість» (1979),
приз за операторську роботу Всесоюзного кінофестивалю, головний приз
кінофестивалю «Золотой Витязь». Нагороджений орденом Св. Володимира
3 ступеня.
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1 березня – 65 років від дня народження Бориса Миколайовича Раденка,
провідного концертмейстера кафедри сценічного мистецтва.
8 березня – 45 років від дня народження Ганни Євгенівни Самініної,
старшого викладача кафедри тележурналістики та майстерності
актора.
10 березня – 40 років від дня народження Оксани Олексіївни Олійник,
доцента кафедри культурно-дозвіллєвої діяльності.
20 березня – 50 років від дня народження Катерини Володимирівни ЮдовоїРоманової, доцента кафедри сценічного мистецтва.
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Раденко Борис Миколайович – композитор,
провідний
концертмейстер
кафедри
сценічного
мистецтва.
Член Спілки естрадних діячів України (2015).
Народився 1 березня 1952 р. у м. Вінниця. Закінчив
Київський
державний
інститут
культури
за
спеціальністю
«Керівник
оркестру
народних
інструментів» (1975).
Працював артистом вокально-інструментального
ансамблю «Подоляни» Вінницької обласної філармонії
(1976–1979). Протягом 1979–1982 рр. – керівник
Естрадного ансамблю Дунайського пароплавства (м. Ізмаїл). Педагогічною
діяльністю займається з 1982 року: викладач музики Вінницького педагогічного
училища (1982–1989), викладач естрадного відділу Вінницької музичної школи
(1990–2000).
Концертмейстер та композитор першого українського театру для дітей та
юнацтва (м. Львів, 2000–2010). Борисом Раденко створено музичні оформлення
до вистав В. Гюго «Собор Паризької Богоматері», «Війна» у Вінницькому
музично-драматичному театрі ім. М. Садовського.
У творчому доробку вистави: «Шуршик», «Троє поросят», «Піноккіо» та
мюзикл «Пеппі Довгапанчоха» – Львівський театр юного глядача; «Панночка»
за повістю М. Гоголя «Вій» – Львівський музично-драматичний театр
ім. Ю. Дрогобича; «Вірю – не вірю» – Ніжинський музично-драматичний театр
(2016). У доробку композитора багато пісень для естрадних виконавців,
зокрема народного артиста України Леоніда Сандуленка, заслуженого артиста
України Павла Мрежука, народного артиста України Олеся Харченка.
У КНУКіМ працює з 2010 року. У 2015 році, за участю студентів кафедри
театрального мистецтва, на музику Бориса Раденка була поставлена музична
комедія «Солом’яний капелюшок». У травні 2017 року у Дрогобицькому
музично-драматичному театрі відбулася прем’єра дитячої музичної казки
«Фізкультура для Баби Яги». У даний час готується прем’єра вистави
«Новорічні витребеньки» за казкою В. Нестайка «Ковалі щастя».
Самініна Ганна Євгенівна – актриса драматичного
театру і кіно, старший викладач кафедри тележурналістики
та майстерності актора.
Народилася 8 березня 1972 року. Закінчила Київський
державний інститут театрального мистецтва ім. І. КарпенкоКарого за спеціальністю «Акторське мистецтво» (1995) та
режисерський факультет Академії театру і кіно в Будапешті
(2006).
У КНУКіМ викладає дисципліни: «Майстерність
актора», «Сценічне мовлення», «Сценічний рух і
фехтування», «Робота актора в кіно-, телемюзиклах», «Ритміка, пластика,
танець».
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Олійник Оксана Олексіївна – кандидат
психологічних наук (2010), доцент кафедри культурнодозвіллєвої діяльності (2015).
Народилася 10 березня 1977 р. у м. Київ. Закінчила
Національний
педагогічний
університет
імені
М. П. Драгоманова за спеціальністю «Дошкільне
виховання» (1999), отримала кваліфікацію «Викладач
дошкільної психології і педагогіки».
Захистила дисертацію на здобуття наукового
ступеня кандидата наук на тему «Психологічні умови
формування самооцінки у старших дошкільників» за
спеціальністю 19.00.07. – «Педагогічна та вікова психологія».
У КНУКіМ працює з 2013 року. Викладає дисципліни «Диференційовані
технології у сфері дозвілля», «Психологія спілкування», «Соціальна робота»,
«Медіабезпека особистості».
Автор наукових та навчально-методичних праць. Дійсний член
Української спілки психотерапевтів, психолог-практик, психотерапевт за
напрямом «Системна сімейна психотерапія».
Брала активну участь у розробці й апробації змісту та навчальнометодичного забезпечення розділу «Профконсультування сім'ї» програми для
педагогічних працівників середніх загальноосвітніх закладів у Запорізькому
обласному інституті післядипломної педагогічної освіти «Профконсультування
в школі» Всеукраїнського наукового психолого-педагогічного проекту «Вибір
успішної професії» (Запоріжжя, 2008–2012).
Коло наукових інтересів: адекватна самооцінка особистості, умови її
формування й розвитку; партнерська взаємодія, міжособистісні стосунки;
психологія сучасної сім’ї; сімейне профконсультування; професійна
компетентність майбутніх фахівців, побудова успішної кар’єри; психологічні
технології в дозвіллі.
Проходила курси підвищення кваліфікації в Інституті публічного
управління та кадрової політики Національної академії керівних кадрів
культури і мистецтв (2016).
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Юдова-Романова Катерина Володимирівна –
театрознавець, кандидат мистецтвознавства (2007),
доцент (2011), доцент кафедри сценічного мистецтва.
Одна з небагатьох в Україні фахівців з питань
технічного забезпечення оформлення сценічного
простору.
Народилася 20 березня 1967 р. у м. Київ. Закінчила
Київський державний інститут театрального мистецтва
ім. І. Карпенка-Карого за спеціальністю театрознавство
(організація, планування та управління театральною
справою), кваліфікація – театрознавець (1989). Там же
закінчила аспірантуру (2002–2006, театральне мистецтво). Захистила
дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства на
тему «Театрально-глядацькі відносини в сучасній соціокультурній реальності»
за спеціальністю 17.00.01 «Теорія та історія мистецтв» (2006). Присвоєно вчене
звання доцента (2011).
Працювала у Національному академічному театрі російської драми
ім. Л. Українки (1988–2005).
У КНУКіМ працює від 2005 року: старший викладач, доцент, професор,
заступник декана факультету режисури і хореографії (2010–2013). Викладає
дисципліни: «Техніка сцени», «Сучасні технології сценічного мистецтва»,
«Технічні засоби в шоу-бізнесі», «Сценографія», «Менеджмент і маркетинг в
мистецтві», «Продюсування в галузі мистецтва» та ін.
За роки педагогічної діяльності під науковим керівництвом К.В. ЮдовоїРоманової захистило магістерські роботи більше 20 магістрантів.
Автор більше 30 наукових публікацій у фахових виданнях України,
зокрема навчального посібника «Технічні засоби оформлення сценічного
простору» (2017), співавтор монографії «Глядач і театр: соціодинаміка
взаємовідносин: соціологічне дослідження» (2006).
Коло наукових інтересів: теорія, історія та практика сценічного
мистецтва, сценічний дизайн.
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5 квітня – 30 років від дня народження Ігоря Миколайовича Парфенюка,
доцента кафедри зв’язків з громадськістю і журналістики.
18 квітня – 65 років від дня народження Людмили Вікторівни Батченко,
професора кафедри готельно-ресторанного бізнесу.
23 квітня – 30 років від дня народження Юрія Івановича Горбаня, доцента
кафедри соціальних комунікацій та інформаційних наук, директора
Наукової бібліотеки КНУКіМ.
27 квітня – 50 років від дня народження Олександра Івановича Мотляха,
завідувача кафедри правознавства.
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Парфенюк Ігор Миколайович – кандидат
наук із соціальних комунікацій (2013), доцент
кафедри зв’язків з громадськістю і журналістики.
Народився 5 квітня 1987 р. Закінчив Київський
національний університет культури і мистецтв й
здобув кваліфікацію магістра з менеджменту
організацій, менеджменту зв’язків з громадськістю
(2009).
Захистив дисертацію на здобуття наукового
ступеня кандидата наук на тему «Сучасні
інформаційні війни в Україні: комунікаційні,
соціокультурні, історичні аспекти» (2013.)
Учасник освітнього проекту «PR-Ukraine. Growthin PR» (2008), програми
з політичних технологій «PolitPR» (2010), міжнародного стажування з
менеджменту в Польщі на автомобільному заводі «KORAM ZZM POLAND Sp.
zo.o.» та органах польської законодавчої влади «Sejm Rzeczypospolitej Polskiej»
(2010).
Має практичний досвід організаційної, журналістської, рекламної роботи
та PR-діяльності: працював кореспондентом у тижневику «Літинський вісник»,
в організаційних й агітаційних відділах українських політичних партій та
виборчих штабах, журналістом в журналі «Ділова панорама» київської
Торгово-промислової палати, PR-менеджером у компанії «TradeMaster».
У КНУКіМ викладає дисципліни: «Інформаційні війни», «PR в органах
державної влади», «Реклама у виставковій діяльності», «Бізнес-комунікації та
основи ділового спілкування».
Батченко Людмила Вікторівна – доктор
економічних наук (2003), професор (2004), академік
Академії економічних наук України (2000), заслужений
працівник освіти України (2012), професор кафедри
готельно-ресторанного бізнесу.
Більше 10 років була членом Науково-методичної
комісії Міністерства освіти і науки України; експертної
ради Державної атестаційної комісії України з
менеджменту і торгівлі; експертної ради Вищої
атестаційної комісії України; членом Наукової ради з
економіки МОН України.
Народилася 18 квітня 1952 р. у м. Селидове, Донецької обл. Закінчила
Харківський державний університет ім. О. Горького за спеціальністю «Історія»
(1976),
одержала
кваліфікацію
«Історик.
Викладач
історії
та
суспільствознавства». Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня
доктора економічних наук на тему «Соціально-економічні напрямки розвитку
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підприємств» у Вченій раді Інституту економіки промисловості НАН України
(2003, м. Донецьк).
З 1981 р. по теперішній час працює у системі вищої освіти України
(Донецький державний університет, Донецький державний університет
управління, Київський національний університет культури і мистецтв на
посадах: начальник навчального відділу, відповідальний секретар приймальної
комісії, декан факультету менеджменту, завідувач випускової кафедри (1992–
2014). Професор кафедри готельно-ресторанного бізнесу (від 2015).
Викладає дисципліни: «Економіка готельно-ресторанного і туристичного
бізнесу», «Стратегічний менеджмент», «Бізнес-комунікації», «Управління
змінами». Як результат наукового керівництва аспірантами та докторантами
захищено 18 кандидатських та 2 докторські дисертації у період з 2004 по 2016
роки.
Коло наукових інтересів: стратегічне управління, бізнес-комунікації в
міжнародному менеджменті, соціальний менеджмент в умовах євроінтеграції.
Нагороджена: нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України
«Відмінник освіти України» (1997); Почесними грамотами Міністерства освіти
і науки України (1999, 2002, 2005, 2006, 2007, 2011).
Переможець обласного конкурсу «Кращий працівник року у галузі
освіти» у номінації «Кращий виконавець міжнародного проекту вищого
навчального закладу» (2014). Отримала три європейські гранти у Донецькому
державному університеті управління:
2006–2009 – за навчальний модуль з європейської економічної інтеграції;
2010–2013 – як керівник кафедри ім. Жана Моне з європейської
економіки;
2011–2014 – як академічний координатор Центру вдосконалення ім. Жана
Моне.
Горбань Юрій Іванович – кандидат культурології
(2013), доцент кафедри соціальних комунікацій та
інформаційних
наук,
магістр
книгознавства,
бібліотекознавства і бібліографії, директор наукової
бібліотеки.
Член Вченої ради Київського національного
університету культури і мистецтв (від 2013).
Народився 23 квітня 1987 року на Полтавщині.
Закінчив Київський національний університет культури і
мистецтв та здобув кваліфікацію магістра музейної
справи і охорони пам’яток історії та культури (2009, з
відзнакою).
У бібліотеці Київського національного університету культури і мистецтв
працює від 2006 року: бібліограф 2-ї категорії (2006–2009), завідуючий
відділом комплектування та наукової обробки документів, заступник директора
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бібліотеки (2012–2014). У 2009–2012 роках роботу в бібліотеці поєднував із
навчанням
в
аспірантурі
за
спеціальністю
«Книгознавство
і
бібліотекознавство». Від 2011 р. – старший викладач, доцент кафедри
соціальних комунікацій та інформаційних наук КНУКіМ.
Викладає дисципліни: «Консервація та збереження документів»,
«Інноваційно-методична робота в бібліотеці», «Інформаційний бізнес». Керує
науковою роботою магістрантів.
Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук на
тему «Зберігання книжкових пам’яток як культурних цінностей у бібліотеках
України» за спеціальністю 26.00.01 «Теорія та історія культури» (2013).
Із січня 2014 р. – директор Наукової бібліотеки Київського національного
університету культури і мистецтв. За час перебування на посаді заступника
директора та директора організував заходи, завдяки яким бібліотека
перетворилася у потужний інформаційний центр університету. У бібліотеці
працює електронний читальний зал та wi-fi зона, розпочато активну роботу зі
створення університетського репозитарію. Завдяки оновленню дизайну
приміщення створено комфортні умови для студентів, науково-педагогічного
складу університету та працівників бібліотеки.
Коло наукових інтересів: зберігання книжкових пам’яток, консервація та
зберігання документів, інновації у бібліотечній справі, менеджмент сучасної
бібліотеки, інформаційний бізнес.
Автор близько 50 наукових праць, серед яких статті, навчальні посібники,
підручники, монографії, методичні рекомендації та ін. Учасник всеукраїнських
та міжнародних науково-практичних конференцій, семінарів та круглих столів.
Здійснює редагування і рецензування монографій, навчальних посібників,
підручників, авторефератів дисертацій, навчальних програм, методичних
рекомендацій, редактор і рецензент наукових збірників.
Нагороджений Грамотою Міністерства культури України «за вагомий
особистий внесок у розвиток бібліотечної справи» (2015), неодноразово
відзначений подяками та грамотами від керівництва університету.
Мотлях Олександр Іванович – науковець і
практикуючий поліграфолог, доктор юридичних наук
(2014), професор (2015), заслужений юрист України
(2015), завідуючий кафедрою правознавства факультету
економіки, права та інформаційних технологій.
Член всеукраїнських громадських організацій:
Асоціації кримінального права України, Колегії
поліграфологів України та Українського козацтва.
Член спеціалізованих вчених рад по захисту
наукових дисертацій.
Народився 27 квітня 1967 р. у м. Носівка
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Носівського р-ну Чернігівської обл. Закінчив факультет журналістики
Київського державного університету ім. Т. Шевченка (1991), Національну
академію внутрішніх справ МВС України (2000).
Науково-педагогічну діяльність розпочав у 1997 р. у Академії праці і
соціальних відносин Федерації професійних спілок України і обіймав посади:
зав. лабораторії криміналістики; викладача, ст. викладача кафедри
кримінального права, процесу і криміналістики, доцента тієї ж кафедри; заст.
декана та декана юридичного факультету.
Працював у Національному авіаційному університеті на посаді зав.
кафедри кримінального права та процесу Юридичного інституту (від 2008 р.);
Національній академії внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ
України на посаді провідного наукового співробітника наукової лабораторії з
проблем досудового розслідування Навчально-наукового інституту № 1.
Нині працює в КНУКіМ завідуючим кафедри правознавства факультету
економіки, права та інформаційних технологій.
У 2005 р. у Академії адвокатури України захистив дисертацію на тему
«Питання методики розслідування злочинів у сфері інформаційних
комп’ютерних технологій» на здобуття наукового ступеня кандидата
юридичних наук за спеціальністю 12.00.09.
У 2007 р. рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки
України присвоєно вчене звання доцента кафедри кримінального права,
процесу та криміналістики.
У 2014 р. у Національній академії внутрішніх справ МВС України
захистив дисертацію на тему «Інструментальна діагностика достовірності
вербальної інформації та використання її результатів у кримінальному
провадженні» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Тема
дисертаційного дослідження присвячена використанню поліграфа у
кримінально-процесуальній діяльності.
У 2015 р. рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки
України присвоєно вчене звання професора кафедри кримінально-правових
дисциплін.
Професор Мотлях О.І. спеціалізується на викладанні навчальних
дисциплін кримінального спрямування: кримінальний процес, криміналістика,
судова експертиза, кримінально-виконавче право, з ними і пов’язана сфера його
наукових досліджень. Автор та співавтор близько двохсот наукових, науковомонографічних, навчальних та навчально-методичних праць.
Нагороджений відомчими нагородами, грамотами та подяками.
Кредо життя професора Мотляха О.І.: ініціативність, креативність,
відповідальність.
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1 травня – 60 років від дня народження Олени Миколаївни Капустянської,
старшого викладача кафедри режисури естради і масових свят.
8 травня – 40 років від дня народження Олени Борисівни Вапельник,
провідного бібліографа наукової бібліотеки.
20 травня – 40 років від дня народження Лілії Миколаївни Єременко,
доцента кафедри кіно-телемистецтва.
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Капустянська Олена Миколаївна – літератор,
сценарист, режисер, заслужений діяч мистецтв України
(1999), старший викладач кафедри режисури естради і
масових свят.
Член журі, головний режисер та сценарист СвятоГеоргіївського міжнародного православного фестивалю
культури та творчості (м. Київ) та Міжнародного
фестивалю культури та творчості «Ми є у тебе, Україно»
(м. Київ, м. Біла Церква).
Народилася 1 травня 1957 р. у м. Харків. Закінчила
Київський
державний
інститут
культури
ім.
О. Корнійчука (1978). Працювала у Міжнародному центрі культури і мистецтв
(Жовтневий палац) методистом, зав. відділом; Обласному будинку
самодіяльності; Державному закладі «Центр культури і мистецтв» Служби
безпеки України методистом, художнім керівником, головним режисером.
Паралельно займалася педагогічною діяльністю.
У КДІК–КНУКіМ працює від 1990 року. Викладає дисципліни:
«Методика ігрової діяльності», «Сценарна майстерність». Педагогічний стаж
викладання режисури естради і масових свят, сценарної майстерності та
методики ігрових програм складає 27 років.
Творча діяльність різноманітна. Автор оповідань, віршів, п’єс, естрадних
монологів, зокрема збірки сценаріїв розважальних естрадних програм «Сімейні
марафони» (1998). Сценарист державних заходів у Національному палаці
«Україна» та районних центрах творчості для дітей та юнацтва міста Києва.
Режисер театралізованих концертів, дивертисментів, вечорів відпочинку,
фестивалів, реаліті-шоу на телебаченні.
Видатні випускники: заслужений діяч мистецтв України В.М. Коломієць.
Вапельник Олена Борисівна – провідний
бібліограф наукової бібліотеки.
Народилася 8 травня 1977 р. у м. Звенигородка
Черкаської обл. Закінчила Київський державний
університет культури і мистецтв за спеціальністю
«Бібліотекознавство та бібліографія» (1998). Працювала у
науковій
бібліотеці
Національного
педагогічного
університету ім. М. Драгоманова (1998–1999).
У бібліотеці КНУКіМ працює від 2000 р.: зав.
сектором методичної роботи; бібліограф відділу
обслуговування користувачів (2002–2013), провідний
бібліограф інформаційно-бібліографічного відділу (від 2014). Бере участь у
науково-практичних конференціях та семінарах, має наукові публікації, готує
бібліографічні покажчики та методичні матеріали. Нагороджена Грамотою
ректора КНУКіМ «за багаторічну сумлінну працю» (2013).
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Єременко Лілія Миколаївна – режисер телебачення,
заслужений діяч мистецтв України (2008), заступник декана
факультету кіно і телебачення, доцент кафедри режисури
телебачення.
Народилася 20 травня 1977 року. Закінчила Київський
національний університет культури і мистецтв за
спеціальністю «Кіно-, телемистецтво» (2001). Працювала
над проектами загальнонаціональних телеканалів: «ТЕТ»,
«Новий канал», «Україна», «Перший національний»,
«Інтер», «1+1». Режисер телеверсії Всеукраїнського
телевізійного дитячого конкурсу «Крок до зірок», батл-шоу
«Наша пісня», Всеукраїнського фестивалю дизайну та
реклами «Назустріч «ЄВРО-2012», щорічних концертних програм КНУКіМ до
Міжнародного дня Матері «Мамо, вічна і кохана» та Шевченківського вечора
«Ми – діти твої, Україно!».
Режисер телеверсії Вокального шоу «Голос країни» (ТРК «Студія 1+1»),
Національного конкурсу краси «Міс Україна» та «Міс Україна Всесвіт»
(Українська незалежна ТВ-корпорація «Інтер»), фестивалю «Мелодія двох
сердець» (Національна телекомпанія України), церемонії нагородження
«Людина року» (Національна телекомпанія України), інтелектуальнорозважального шоу «Сніданок з 1+1» (ТРК «Студія 1+1») та «Чи розумніший ти
за п’ятикласника?» (ТОВ «Новий канал»), розважального ток-шоу «Зірка
караоке» (ТОВ «Новий канал»), ТВ-шоу «Танці з зірками» (ТОВ «Новий
канал»), гала-концертів популярних артистів, творчих вечорів композиторів і
поетів…
На кафедрі режисури телебачення викладає дисципліни: «Режисура кіно і
ТБ», «Аналіз творів кіно- телемистецтва», «Робота режисера з актором»,
«Телережисура».
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15 червня – 85 років від дня народження Сергія Даниловича Безклубенка,
проректора з наукової роботи.
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Безклубенко Сергій Данилович – філософ,
історик, культуролог, мистецтвознавець, журналіст,
кандидат
мистецтвознавства
(1970),
доктор
філософських наук (1977), міністр культури УРСР
(1977–1983), професор (1996), заслужений працівник
культури України (2002), депутат Верховної Ради
УРСР Х скликання (1980–1985), проректор з наукової
роботи.
Народився 15 червня 1932 р. у с. Ладижинка,
Уманського
р-ну
Черкаської
обл.
Закінчив
філософський факультет Київського державного
університету імені Тараса Шевченка (1956). Захистив
дисертацію на тему «Деякі проблеми взаємовідносин
кіно і телебачення» (про природу телевізійного фільму) на здобуття наукового
ступеня кандидата мистецтвознавства (1970, Москва). Захистив дисертацію на
тему «Проблеми мистецтва у світлі практичної і духовної діяльності людини»
на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук (1977).
Завідуючий відділом кінознавства ІМФЕ ім. М. Рильського НАН України
(1983–2000); викладач Національної музичної академії України (1987–2001);
провідний науковий співробітник Українського центру культурних досліджень
(від 2001); провідний науковий співробітник Інституту культурології Академії
мистецтв України (від 2007).
У КНУКіМ працює від 1993 року. Проректор з наукової роботи (2001–
2014, 2015–2017).
Нагороди і відзнаки: заслужений працівник культури Польщі (1980),
заслужений працівник освіти Угорщини (1980). Нагороджений орденом
Дружби народів (1981), Золотою медаллю Академії мистецтв України (2010).
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6 липня – 60 років від дня народження Андрія Андрійовича Іваниша,
художнього керівника і головного диригента студентської капели
бандуристів.
10 липня – 50 років від дня народження Надії Василівни Варцаби, старшого
викладача кафедри зв’язків з громадськістю і журналістики.
14 липня – 30 років від
дня
народження
Олександра
Євгеновича
Зараховського, старшого викладача кафедри міжнародного туризму.
16 липня – 45 років від дня народження Миколи Володимировича Крипчука,
доцент кафедри режисури естради і масових свят.
26 липня – 40 років від дня народження Світлани Андріївни Легкої, доцента
кафедри тележурналістики та майстерності актора.
26 липня – 50 років від дня народження Олександра Аркадійовича Матузка,
старшого викладача кафедри сценічного мистецтва.
31 липня – 40 років від дня народження Надії Олександрівни Горбатової,
доцента кафедри бальної хореографії.
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Іваниш
Андрій
Андрійович
–
диригент,
заслужений артист України (1998), художній керівник і
головний диригент студентської капели бандуристів
КНУКіМ.
Член Національної всеукраїнської музичної спілки.
Народився 6 липня 1957 р. у с. Завосино,
Великоберезнянського р-ну Закарпатської обл. Закінчив
Мукачівське педагогічне училище (1977, з відзнакою);
Київський державний
педагогічний інститут ім.
О. Горького (1981, клас народного артиста України, проф.
Турчака С.В.); Київську державну консерваторію ім.
П. Чайковського
за
спеціальністю
оперно-симфонічне
диригування,
кваліфікація – диригент симфонічного та оперного оркестру (1990, клас
народного артиста України, проф. Власенка А.Г.).
Працював викладачем у Київській музичній школі № 2 (1979), ДМШ
№ 31 (1981, 1983–1990). Диригент державного вокально-хореографічного
ансамблю УРСР «Таврія» (1990–1991); керівник народного симфонічного
оркестру республіканського палацу культури профспілок України «Жовтневий»
(1991); асистент диригента Заслуженого симфонічного оркестру державної
телерадіокомпанії України (1991–1992). Протягом 1992–2007 рр. – диригент
Національного оркестру народних інструментів України; 1996–1998 рр. –
диригент-стажист Національного академічного театру опери та балету
ім. Т. Шевченка.
У КНУКіМ працює з 2007 р. Автор обробок та аранжувань для капели
бандуристів та оркестрів народних інструментів різних складів, ансамблів
народної музики.
Нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України «за
значний особистий внесок у забезпечення розвитку національної культури,
високий професіоналізм та багаторічну сумлінну працю» (2005).
Варцаба Надія Василівна – піар-технолог,
старший викладач кафедри зв’язків з громадськістю і
журналістики.
Народилася 10 липня 1967 р. у м. Мукачево.
Закінчила Київський державний інститут культури
ім. О. Корнійчука (1990), спеціальність «режисерорганізатор масових свят» та Київський університет
культури – магістр зв’язків із громадськістю (2017).
Працювала
топ-менеджером
у
компанії
«Аліксавен», заступником директора ТОВ ТМ «Сусід»,
PR-менеджером
тренінгового
центру.
Значний
практичний досвід із брендингу став основою дисертаційного дослідження.
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У КНУКіМ працює з 2004 року. Викладає дисципліни: «Маркетингові
комунікації», «Основи PR», «PR у соціокультурній сфері», «Вступ до фаху»,
«Брендинг».
Коло наукових інтересів: бренд як релігійна система, бренди як міфологія
масової культури».
Зараховський
Олександр
Євгенович
–
туризмознавець, кандидат культурології (2017),
старший викладач кафедри міжнародного туризму.
Народився 14 липня 1987 р. у м. Черкаси.
Закінчив
Черкаський
факультет
Київського
університету культури на спеціальністю «менеджер
міжнародного туризму» (2009, з відзнакою).
З травня по серпень 2008 року, з метою
підвищення рівня англійської мови, перебував у США
(штат Техас) за програмою «Camp America».
Закінчив магістратуру Київського національного
університету культури і мистецтв, здобув кваліфікацію магістра менеджменту
соціокультурної діяльності, менеджера міжнародного туризму (2010, з
відзнакою).
Протягом 2011–2013 рр. навчався в аспірантурі Київського національного
університету культури і мистецтв з відривом від виробництва за спеціальністю
«теорія й історія культури». Паралельно з навчанням працював викладачем у
Черкаському факультеті Київського університету культури (вересень 2010 –
червень 2011). Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата
наук на тему «Використання нерухомих об’єктів культурної спадщини
Черкащини як туристично-екскурсійного ресурсу» та здобув науковий ступінь
кандидата культурології (2017).
На кафедрі міжнародного туризму КНУКіМ працює від 2012 року:
асистент (2012–2013); викладач (від 2014), старший викладач (від 2017).
Викладає дисципліни: «Спеціалізовані види туризму», «Логістика сфери
послуг», «Організація анімаційної діяльності», «Організація екскурсійної
діяльності».
Коло наукових інтересів: дослідження культурної спадщини, туристичних
атракцій Черкащини та України, Світової спадщини ЮНЕСКО.
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Крипчук Микола Володимирович – режисер,
актор, кандидат мистецтвознавства (2013), доцент
кафедри режисури естради і масових свят.
Народився 16 липня 1972 р. у смт Щотове,
м. Антрацит Луганської обл. Закінчив Дніпропетровське
державне театральне училище (1991), Київський
державний університет культури і мистецтв (1998, з
відзнакою);
кваліфікація
спеціаліст
«Режисер
театралізованих вистав і свят» та «Викладач фахових
дисциплін» за спеціальністю «Народна художня
творчість».
Працював у Донецькому театрі юного глядача на посаді артиста (1991).
Викладач хореографії МП «Улыбка» м. Антрацит, Луганської обл. (1991–1993);
балетмейстер школи мистецтв «Улыбка» ПК в/о «Антрацит» (1993–1995);
викладач ритміки та хореографії ЗШ № 12 (1995–1996); керівник студії
бального танцю позашкільного центру м. Антрацита (1996 –2005).
Протягом 2006–2007 рр. – здобувач у Київській державній академії
керівних кадрів культури і мистецтв за спеціальністю «Теорія та історія
культури». Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук
на тему «Символічна образність театралізованих видовищ та масових свят
Східної України (на матеріалі Луганщини)» у НАКККіМ за спеціальністю
26.00.01 – «теорія та історія культури» (2013).
Упродовж 2005–2012 рр. – доцент кафедри театрального мистецтва
Луганської державної академії культури і мистецтв. За сумісництвом –
директор Дитячої академії мистецтв ЛДАКМ. За час роботи на кафедрі
театрального мистецтва випустив 4 курси студентів спеціалізації «Режисура
естради та масових свят».
Досконало володіє професійною термінологією, має велику базу
теоретичних та практичних знань з фахових дисциплін. Під керівництвом
Миколи Крипчука підготовлені дипломні театралізовані видовища, серед яких
– «Сподіватись» (2007), «Вінок із мрій плете моє кохання» (2008), «На крилах
кохання» (2009), «Приречене життя» (2014). які отримали високу оцінку голови
та членів Державної екзаменаційної комісії.
Микола Володимирович співпрацював з Луганським обласним відділом
культури, Луганським обласним відділом сім`ї та молоді, Луганським обласним
центром народної творчості; входив до складу атестаційної комісії з присвоєнь
почесних звань «Зразковий художній колектив» та «Народний художній
колектив».
Сценарист та головний режисер-постановник святкових заходів у
Луганській області, серед яких: урочисті збори з нагоди 100-річчя створення
профспілок Луганщини; молодіжна акція-концерт, присвячена 65-річчю
створення підпільної організації «Молода гвардія»; святковий концерт до Дня
міста Лутугине; ювілейна програма до 90-річчя Червоного Хреста; концертні
програми до свят міст Брянка, Дебальцево, Донецьк; відкриття Днів Луганської
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області у Ростовській області та концертної програми у місті Новочеркаськ;
обласного фестивалю сімейної творчості «Родинні скарби Луганщини»;
міжнародних змагань з пожежно-прикладного спорту пам`яті пожежних –
героїв Чорнобиля.
Високу оцінку отримала діяльність Крипчука М. В. як головного
режисера-постановника опери «Монтеккі та Капулетті» (м. Луганськ, 2010).
У КНУКіМ працює з лютого 2014 року. Викладає дисципліни: «Теорія
драми», «Режисура естради і масових свят», «Майстерність актора». Майстер 1
курсу денної форми навчання та 3 курсу заочної форми навчання.
Відомі випускники: заслужений артист України Анатолій Яворський.
Коло наукових інтересів: театральне мистецтво, естрадне мистецтво,
масові театралізовані видовища та свята. Автор понад 30 наукових та
навчально-методичних праць, у тому числі колективної монографії.
Нагороджений: Почесними грамотами Луганської обласної державної
адміністрації та Луганської обласної ради «за сумлінну працю, високий
професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток культури і мистецтва
України, активну громадську діяльність» (2007, 2012); грамотою Луганської
обласної організації Товариства Червоного Хреста України «за вагомий внесок
у шляхетну справу захисту населення і територій від пожеж і надзвичайних
ситуацій» (2008); Почесною грамотою Головного управління МНС України в
Луганській області (2008); Почесною грамотою Головного управління освіти і
науки Луганської обласної державної адміністрації «за розвиток науки» (2013).
Легка Світлана Андріївна – кандидат історичних
наук (2003), заслужений працівник культури Автономної
Республіки Крим (2007), доцент, доцент кафедри
тележурналістики та майстерності актора (від 2013).
Член Художньої ради при Головному управлінні
культури і мистецтв м. Києва (2003–2007), член «Клубу
успішних жінок» м. Києва (2013).
Народилася 26 липня 1977 року. Закінчила
Хореографічну студію при Державному заслуженому
академічному ансамблі танцю України ім. П. Вірського
(1992–1994),
Київський
національний
університет
культури і мистецтв за спеціальністю «Хореографія»
(1999) та Національну академію Державного управління при Президентові
України, спеціальність «Державне управління» (2007). Захистила дисертацію на
здобуття наукового ступеня кандидата наук на тему «Українська народна
хореографічна культура ХХ століття» (2003).
Протягом 1996–1999 рр. працювала керівником ансамблю народного
танцю Будинку дитячої творчості Радянського району (м. Київ).
Віце-президент Міжнародного благодійного фонду «Обдаровані діти
України» (2003 – теперішній час), директор та художній керівник
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Всеукраїнського телевізійного дитячого конкурсу «Крок до зірок» (Перший
Національний канал України, 2000–2007).
Генеральний директор ТОВ «Укрконцерт» (2006– т.ч.). Президент ТОВ
«S.A.L.-show» (2006 – т.ч.) та Федерації акробатичного рок-н-ролу, бугі-вугі та
лінді хопу України (2007–2013). Креативний продюсер ТРК «Україна» (2011–
2012).
У КНУКіМ працює від 1999 року: викладач кафедри народної
хореографії, заступник декана факультету режисури та хореографії, завідуюча
кафедрою сучасної хореографії (2003–2008), проректор (2003–2005). Помічник
ректора Київського національного університету культури і мистецтв (1999–
2003). Викладає дисципліни: «Хореографія».
Матузко Олександр Аркадійович – старший
викладач кафедри сценічного мистецтва.
Народився 26 липня 1967 р. у м. Краматорську,
Донецької обл. Закінчив Київський державний інститут
культури
ім.
О. Корнійчука
за
спеціальністю
«Культурно-освітня робота і організація художньої
творчості» (1993).
У КНУКІМ працює з 2013 року. Викладає
дисципліни: «Майстерність актора», «Сценічна мова».

Горбатова Надія Олександрівна – кандидат
історичних наук (2004), доцент кафедри бальної
хореографії.
Член Національної експертної комісії з питань
захисту суспільної моралі в Черкаській області
(2010–2015), Член Черкаського обласного відділення
Українського
фонду
культури,
член
журі
міжнародних
та
всеукраїнських
конкурсів,
фестивалів.
Народилася 31 липня 1977 р. у м. Павлоград
Дніпропетровської
обл.
Закінчила
Київський
національний університет культури і мистецтв (1999)
за спеціальністю «Балетмейстер бального танцю,
викладач фахових дисциплін».
Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук на
тему «Становлення мистецтва класичного танцю в Україні (20–30-ті роки XX
століття)» зі спеціальності «Теорія та історія культури» у спеціалізованій
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вченій раді Київського національного університету культури і мистецтв (2004).
Присвоєно вчене звання доцента кафедри бальної хореографії (2011).
Упродовж 2004–2015 рр. – декан Черкаського факультету Київського
національного університету культури і мистецтв.
Веде активну громадську і творчу діяльність, активний учасник та
співорганізатор культурно-мистецьких, культурно-дозвіллєвих та культурнопросвітницьких заходів у різних сферах життя: наука, мистецтво, спорт, туризм.
Нагороджена подяками, почесними грамотами Управління освіти та
Управління культури Департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської
міської ради, Управління освіти і науки та Управління культури Черкаської
обласної державної адміністрації.
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1 серпня – 40 років від дня народження Ірини Анатоліївни Гавран, старшого
викладача кафедри тележурналістики та майстерності актора.
1 серпня – 45 років від дня народження Мирослави Миколаївни Мельник,
доцента кафедри режисури естради і масових свят.
23 серпня – 40 років від дня народження Лесі Василівни Малоокої, доцента
кафедри шоу-бізнесу.
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Гавран Ірина Анатоліївна – кандидат педагогічних
наук (2015), старший викладач кафедри тележурналістики
та майстерності актора.
Народилася 1 серпня 1977 р. у м. Хмельницький.
Закінчила Хмельницьке музичне училище ім. В. Заремби
(спеціальність – хорове диригування, 1998), Хмельницьку
гуманітарно-педагогічну академію (спеціальність –
педагогіка і методика середньої освіти. Музика),
Національний
педагогічний
університет
ім.
М. Драгоманова (спеціальність – теорія та методика
музичного навчання, 2014). Захистила дисертацію на
здобуття наукового ступеня кандидата наук на тему «Формування педагогічної
емпатії майбутніх вчителів музики в процесі диригенсько-хорової підготовки»
за спеціальністю 13.00.02 «Теорія та методика музичного навчання» (2015).
Трудову діяльність розпочала у 1995 році. Працювала керівником гуртка
англійської пісні гімназії № 1 м. Хмельницького, артисткою Хмельницького
академічного муніципального камерного хору, викладачем по класу
диригування у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії.
Від 2015 року працює на посаді доцента кафедри акторів кіно факультету
кіно і телебачення КНУКіМ. Викладає дисципліни: «Гра на музичному
інструменті», «Вокал», «Робота актора в кіно-, телемюзиклах», «Аналіз
музичних творів», «Теорія музики».
Автор наукових публікацій. Учасник міжнародних та всеукраїнських
наукових конференцій, семінарів. Один з упорядників навчально-методичного
посібника «Питання професійної компетентності майбутнього вчителя музики»
І-ІІ-ІІІ випуски.
Нагороджена Почесними грамотами Хмельницької обласної ради «за
вагомий внесок у розвиток національної культури, високу професійну
майстерність та значний особистий внесок у розвиток хорового мистецтва міста
Хмельницького».
Мельник Мирослава Миколаївна – кандидат
мистецтвознавства, доцент кафедри режисури естради і
масових свят.
Народилася 1 серпня 1972 р. Спеціаліст зі
сценарної майстерності, режисури театралізованих
концертів, обрядів та фольклорно-етнографічних свят,
майстер 2-го курсу заочної форми навчання.
Викладає дисципліни: «Режисура естради та
масових свят», «Акторська майстерність», «Сценарна
майстерність», «Режисура обрядів та фольклорноетнографічних свят», «Режисура театралізованих
концертів».
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Малоока Леся Василівна – провідний фахівець
у галузі режисури та шоу-бізнесу, режисер постановник
естрадних заходів, акцій, фестивалів, конкурсів та шоупрограм, кандидат історичних наук (2006), доцент
(2008), доцент кафедри шоу-бізнесу.
Почесний член журі та Національний директор
від України, що представляє українських виконавців на
міжнародних та всеукраїнських конкурсах і проектах.
Народилася 23 серпня 1977 р. у с. Великі
Прицьки Кагарлицького р-ну Київської обл. Закінчила
Київський національний університету культури і
мистецтв за спеціальністю «Режисура естради та масових свят» (1999), голова
студентського парламенту. Навчалася в аспірантурі КНУКіМ (1999–2002).
Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних
наук на тему «Історична еволюція масових свят українців» (2006).
У КНУКіМ працює із вересня 2003 р.: заступник директора Інституту
менеджменту і бізнесу (2003–2007), заступник завідувача кафедри
менеджменту і шоу-бізнесу (2007–2014), голова студентського профкому
(2006–2014), основною місією якого була допомога студентам-сиротам.
Перший ідейний організатор заходів: «Кубок ректора – КВК», «Міс та
місіс КНУКіМ», «День студента», «День Святого Валентина», «День
іменинника», «Дні інститутів та факультетів КНУКІМ», Премія Оскар «Золотий
Михайло», в якій нагороджувалися кращі декани та завідувачі кафедр.
Викладає дисципліни: «Режисура мистецьких проектів», «Індустрія шоубізнесу», «Національні культурні індустрії», «Історія та теорія шоу-бізнесу»,
«Мистецькі технології шоу-програм», «Сценарна майстерність», «Управління
особистісним розвитком артиста».
Активно бере участь у науковій роботі кафедри та університету.
Постійний учасник та організатор конференцій, круглих столів та семінарів.
Керівник науково-дослідної роботи магістрів та аспірантів, що працюють над
розвитком нових парадигм у галузі культури. Вносить вагомий внесок у
розвиток практичних навичок та формування компетентостей фахівців із
менеджменту шоу-бізнесу, організовуючи креативні майстер-класи, зустрічі з
відомими артистами, продюсерами, кліпмейкерами.
Відомі випускники: заслужена артистка України Світлана Лобода,
режисер кліпів Радислав Лукін, ведуча телеканалу М1 Вікторія Батуі, актриса
кіно та шоу-програм Інна Приходько, засновник «Школи вокалу та студії
звукозапису «Ікар» Олексій Шпортько.
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1 вересня – 45 років від дня народження Людмили Іванівни Вишотравки,
доцента кафедри класичної хореографії.
3 вересня – 40 років від дня народження Нонни Миколаївни Піголенко,
начальника редакційно-видавничого відділу.
6 вересня – 55 років від дня народження Юлії Миколаївни Ключко, доцента
кафедри музеєзнавства та пам’яткознавства.
15 вересня – 50 років від дня народження Людмили Петрівни Дихнич,
завідувача кафедри індустрії моди.
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Вишотравка Людмила Іванівна – провідний
фахівець з contemporary України, заслужена артистка
України (2007), доцент кафедри класичної хореографії.
Член журі конкурсів, фестивалів хореографічного
мистецтва: Всеукраїнського дитячого телевізійного
конкурсу «Крок до зірок», ІV Міжнародного конкурсу
сучасного танцю «Золото осені – 2010», Всеукраїнського
конкурсу сучасної хореографії «Погляд у майбутнє»,
загальнонаціональної телепрограми «Наша пісня» та ін.
Народилася 1 вересня 1972 р. у м. Червоноград
Львівської обл. Закінчила хореографічний відділ Луцького
культурно-освітнього училища (1990) та кафедру хореографії Київського
державного інституту культури ім. О. Корнійчука (1995, викл. К. Василенко, М.
Трегубов, В. Вірська-Котляр).
Трудову діяльність почала у 1990 р. солісткою Волинського народного
хору. Виконавиця сольних партій у танцях та хореографічних композицях:
«Волинянка», «Весілля на Волині» та ін. Разом з колективом виступала у
Франції, Польщі, Іспанії, Італії, Ізраїлі та інших країнах.
У 1996–2007 рр. – артистка та педагог-репетитор Київського театру
сучасної хореографії «Сузір’я Аніко» (художній керівник та балетмейстер
А.Ю. Рехвіашвілі). Разом з театром побувала на гастролях у Монреалі (Канада),
Лондоні (Велика Британія).
Л.І. Вишотравка є виконавицею лірико-романтичного плану, її
хореографічний стиль позначається академізмом, чітким малюнком жіночого
танцю, драматично-психологічною наповненістю образу.
Активний учасник музично-театральних дійств, мистецьких проектів та
концертних заходів Міністерства культури і туризму України, Головного
управління культури і мистецтва КМДА, Міністерства у справах сім’ї, молоді
та спорту.
У КНУКіМ працює з 1998 року: старший викладач (1998–2005), доцент
кафедри сучасної хореографії (від 2005 по нинішній час). Викладає дисципліни:
«Теорія та методика викладання contemporary», «Методика виконання
віртуозних рухів у класичній хореографії», «Теорія та методика викладання
сучасних напрямів хореографічного мистецтва». Балетмейстер-репетитор,
постановник концертних номерів кафедри сучасної хореографії, звітних
концертів КНУКіМ.
Нагороди і відзнаки: дипломант конкурсу студентських творчих робіт
«Танець майбутнього» (Київ, 2001); лауреат ІІ Всеукраїнського конкурсу
арстистів естради в номінації «Хореографія» (ІІІ місце).

82

КНУКІМ У 2017 РОЦІ: ЗНАМЕННІ ДАТИ, СЛАВНІ ЮВІЛЕЇ

Піголенко Нонна Миколаївна – начальник
редакційно-видавничого відділу.
Народилася 3 вересня 1977 р. у м. Києві.
Закінчила
Київський
національний
університет
культури і мистецтв за спеціальністю «Правознавство»
(2003, заочне відділення).
У КНУКіМ працює з 1997 року: редактор
1 категорії редакційно-видавничого відділу, заступник
начальника редакційно-видавничого відділу (2009),
начальник редакційно-видавничого відділу (від 2011).
Організовує та забезпечує випуск наукової, методичної
літератури, інформаційних та нормативних документів університету, іншої
друкованої продукції КНУКіМ. Загальний трудовий стаж роботи – 20 років.
Нагороджена: Грамотою ректора КНУКіМ «за багаторічну творчу працю,
високу професійну майстерність та особливі заслуги перед університетом»
(2013), Подякою ректора КНУКіМ «за сумлінне виконання професійних
обов’язків на ниві розвитку видавничого забезпечення діяльності
університету».
Ключко Юлія Миколаївна – фахівець музейної
справи, кандидат педагогічних наук (1998), доцент
(2002),
доцент
кафедри
музеєзнавства
та
пам’яткознавства.
Член підкомісії з музейної справи та охорони
пам’яток історії та культури (020103) Науковометодичної комісії з культури і туризму Міністерства
освіти і науки України. Член Науково-методичної комісії
з культури і мистецтва (підкомісія 027 – музеєзнавство,
пам’яткознавство) Міністерства освіти і науки України
(від 2016). У складі робочої групи займається
розробленням стандартів вищої освіти України.
Народилася 6 вересня 1962 р. у м. Київ. Закінчила Київський державний
інститут культури за спеціальністю «Бібліотекознавство та бібліографія»
(1987).
Працювала бібліотекарем у Державній республіканській бібліотеці УРСР
ім. КПРС (1980–1987), старшим лаборантом кафедри культурно-освітньої
роботи Київського державного інституту культури. Навчалася в аспірантурі
Київського державного інституту культури. Захистила дисертацію на здобуття
наукового ступеню кандидата наук у спеціалізованій вченій раді Київського
національного університету культури і мистецтв за спеціальністю 13.00.05 –
соціальна педагогіка (1998).
Науковий співробітник лабораторії культурно-дозвіллєвих проблем
Українського центру культурних досліджень Міністерства культури і мистецтв
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України (1998), старший викладач (1999), завідуючий кафедрою музеєзнавства
(2001, 2002–2004) Київського національного університету культури і мистецтв,
заступник декана факультету культурології (2007–2008).
Присвоєно вчене звання доцента в 2002 р.
Викладає дисципліни «Музеєзнавство: історія і теорія», «Вступ до фаху»,
«Прикладне музеєзнавство», «Музейна педагогіка»
Коло наукових інтересів: музеєзнавство, музейна педагогіка, культурноосвітні аспекти музейної комунікації.
Життєве кредо: «Хочеш зробити добру справу – не стримуйся».
Педагогічне кредо: «Учитись важко, а учить ще важче. Але не мусиш
зупинятись ти. Як учням віддаси усе найкраще, то й сам сягнеш нової висоти».
Зіркові випускники: Ірина Пантелейчук (випуск 1999) – доктор наук з
державного управління, доцент, завідувач сектору Головного департаменту з
питань гуманітарної політики Адміністрації Президента України; Олена
Харченко (випуск 1999) – кандидат історичних наук, майстер декоративного
розпису, член Національної спілки майстрів народного мистецтва України;
Ольга Музиченко (випуск 2009) –заступник директора Центру української
культури та мистецтва; Ганна Андрес (випуск 1999) – кандидат історичних
наук, доцент, доцент Національної академії образотворчого мистецтва та
архітектури; Катерина Омельчук (випуск 2015) –фахівець з організації музейної
діяльності, Національний заповідник «Софія Київська»; Юлія Ніцкевич (випуск
2010) – екскурсовод Національного заповідника «Софія Київська»; Марія
Томашевська (випуск 2013) – завідувач філіалу Новомосковського міського
історико-краєзнавчого музею ім. П. Калнишевського; Євгенія Кушнір (випуск
2017) – директор Літературно-меморіального музею-квартири Павла Тичини, м.
Київ.
Дихнич Людмила Петрівна – провідний
фахівець в галузі індустрії моди, кандидат історичних
наук, доцент, завідуючий кафедрою індустрії моди.
Народилася 15 вересня 1967 р. Захистила
дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата
наук на тему «Феномен моди в соціокультурних
процесах ХХ століття».
Очолює кафедру індустрії моди від початку її
заснування. Викладає дисципліни з професійноорієнтованого блоку: «Історія та теорія моди»;
«Організація та режисура показу мод».
Автор освітньо-професійних програм та публікацій у фахових виданнях
за напрямом кафедри. Проходила стажування в відомих закладах fashionіндустрії в США, Італії та Росії.
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6 жовтня – 50 років від дня народження Ярослава Анатолійовича Якубенка,
завідуючого відділом книгозберігання наукової бібліотеки
17 жовтня – 70 років від дня народження Володимира
Кукоренчука, доцента кафедри фотомистецтва.

Вікторовича

25 жовтня – 65 років від дня народження Романа Натановича Ширмана,
завідувача кафедри кіно-телемистецтва.
28 жовтня – 90 років від дня народження Нінель Антонівни Биченко,
доцента кафедри сценічного мистецтва.
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Якубенко Ярослав Анатолійович – завідуючий
відділом книгозберігання наукової бібліотеки.
Народився 6 жовтня 1967 р. у м. Київ. Закінчив
Київський національний університет культури і
мистецтв
за
спеціальністю
«Книгознавство,
бібліотекознавство і бібліографія» (2009, диплом
магістра).
У Науковій бібліотеці КНУКіМ працює з 2011
року: бібліотекар відділу обслуговування користувачів,
провідний
бібліотекар
відділу
книгозберігання,
завідуючий відділом книгозберігання (від 2013).
Продовжує навчання в аспірантурі Київського національного
університету культури і мистецтв. Учасник науково-практичних конференцій та
семінарів. Автор понад 20 публікацій у фахових виданнях України та
зарубіжжя.
Нагороджений: Грамотою Ленінаканського МК ЛКСМ «за самовіддану
працю та братську допомогу при ліквідації наслідків землетрусу у Вірменії»
(1989), Грамотою ректора КНУКіМ «за сумлінне виконання професійних
обов’язків на ниві розбудови бібліотечно-інформаційного забезпечення
діяльності університету (2013), Почесною грамотою Міністерства культури
України (2017).
Кукоренчук
Володимир
Вікторович
–
кінооператор, заслужений діяч мистецтв України (2008),
доцент кафедри фотомистецтва.
Член Національної спілки кінематографістів
України.
Народився 17 жовтня 1947 р. у с. Бистрик
Кролевецького
р-ну
Сумської
обл.
Закінчив
операторський факультет Всесоюзного державного
інституту
кінематографії
(1974).
Оператор
«Укркінохроніки» (від 1974).
Фільмографія. Зняв стрічки: «Никанорович»
(1974), «Шлях звершень» (1975, у співавт.), «Вулиця
нашої молодості», «Між небом і землею» (у співавт.),
«Батьківщина славить героя», «Стратегія якості» (у співавт.), «Добридень,
Дніпропетровськ!» (1976), «Одержимість», «Ці загадкові ляльки» (1977),
«Флорентійські зустрічі» (1978), «Олесь Гончар. Штрихи до портрета» (1979),
«В'язень Косого капоніра», «Олімпіада на Україні» (у співавт.), «Між Савою і
Дніпром» (1980), «Щоденник старого лікаря», «Студент Київського
університету» (1981), «Отак і пишу. Остап Вишня» (1982, у співавт.),
«Тривожне небо Іспанії» (1985, Державна премія УРСР ім. Т. Шевченка, 1985),
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«Дах» (1990) та ін., художній фільм «Снайпер» (1992), «БіпеШосієп», «Порода»
(1998, док/ф).
На кафедрі фотомистецтва КНУКіМ викладає дисципліни: «Майстерність
фотохудожника», «Фотокомпозиція», «Практична фотографія».
Нагороди і відзнаки: лауреат Державної премії України ім. Т. Шевченка
за художній фільм «Тривожне небо Іспанії» (1985); диплом і перший приз XI
Всесоюзного кінофестивалю за фільм «Розум, честь і совість епохи» (Єреван,
1978); перший приз за кращий документальний фільм V Всесоюзного огляду
фільмів за стрічку «Світло попереду» (Ярославль, 1981); диплом І Всесоюзного
тижня-огляду праць молодих кінематографістів (Київ, 1979).
Ширман Роман Натанович – кінорежисер,
заслужений діяч мистецтв України (2002), професор
(2008), завідуючий кафедрою кіно-телемистецтва.
Член Національної спілки кінематографістів
України, Науково-методичної комісії з культури і
мистецтва (підкомісія 021 Аудіовізуальне мистецтво та
виробництво) Міністерства освіти і науки України.
Народився 25 жовтня 1952 року. Закінчив
Всесоюзний
державний
інститут
кінематографії
(режисерський факультет, спеціальність «Кінорежисура»,
1975). Працював на Київській студії науково-популярних
фільмів. Як режисер співпрацює з кіностудіями
«Інтерфільм»,
Національна
кінематека
України,
«Кінематографіст»,
телевізійними каналами «Інтер» та «Росія».
Паралельно з режисерською роботою займається викладацькою
діяльністю. Викладав режисуру на кінофакультеті Київського державного
інституту театрального мистецтва ім. І. Карпенка-Карого (1989–1990) та
«Інтершколі» телеканалу «Інтер».
У КНУКіМ працює від 1997 року. Викладає дисципліни: «Режисура кіно і
ТБ», «Аналіз творів кіно-, телемистецтва».
Нагороди і відзнаки: лауреат Урядової премії ім. Л. Українки (2009),
кінематографічної премії ім. Ф. Соболєва (2006).
Приз ХІ Міжнародного кінофестивалю в Пардубіце (ЧССР) за фільм
«Невидиме життя лісу» (1982); головний Приз «За кращу режисуру» VІІІ
Міжнародного фестивалю телевізійних програм «Бархатний сезон» (телевізійна
програма «Сплеск культури?», телеканал «Інтер», 2003–2004); гран-прі
Міжнародного кінофестивалю документальних фільмів «Росія» за фільм
«Небезпечно вільна людина» (2005), приз «За кращу режисуру» Міжнародного
фестивалю документальних фільмів «Кінолітопис» (2005); гран-прі
Х Балканського Міжнародного кінофестивалю дитячих фільмів (2009); приз за
кращий закордонний фільм Всеросійського телевізійного фестивалю
«Телепрофі» (2010) та ін. Срібна медаль та Почесний диплом ІІІ Міжнародного
кінофестивалю наукових фільмів у Брно (Чехія) за фільм «Електро» (1982).
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Биченко Нінель Антонівна – заслужений діяч
мистецтв України (2003), доцент кафедри сценічного
мистецтва.
Народилася 28 жовтня 1927 р. у м. Київ.
Закінчила Київський інститут театрального мистецтва
ім.
І. Карпенка-Карого
(факультет
акторського
мистецтва, 1951). Учениця режисера Михайла
Верхацького, учня Леся Курбаса.
Працювала актрисою Ворошиловградського
(Луганського) музично-драматичного театру імені
Островського; диктором телевізійної студії у місті
Київ; старшим викладачем, доцентом кафедри
майстерності актора КДІТМ ім. І. Карпенка-Карого.
У КНУКІМ працює з 1973 р. Викладає дисципліни: «Майстерність
актора». Художній керівник студентів 3 курсу, режисер-консультант
Київського театру «Гайдамаки ХХІ століття».
Автор програми «Основи режисури та майстерності актора», програм з
«Майстерності актора», «Режисури», «Короткого курсу з майстерності актора
та режисури». Учасник всеукраїнських науково-практичних конференцій.
Серед випускників: народні артисти України – Богдан Бенюк, Анатолій
Хостікоєв, Людмила Смородіна, Михайло Мельник, Григорій Шумейко,
Олександр Биструшкін, Микола Мерзлікін, Ірина Дорошенко; заслужений діяч
мистецтв України, директор Херсонського академічного обласного музичнодраматичного театру О. Книга; доктор філологічних наук, заслужений діяч
мистецтв Автономної Республіки Крим Віктор Гуменюк; заслужені артисти
України: доцент Є. Гулякіна; керівник театру «Кут» Володимир Смотритель та
ін.
Нагороджена медаллю «Ветеран праці». Лауреат театральної премії
«Київська пектораль» у номінації «За вагомий внесок у розвиток театрального
мистецтва» (2017).
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8 листопада – 75 років від дня народження Людмили Кузьмівни Пацунової,
доцента кафедри сучасної хореографії.
13 листопада – 50 років від дня народження Лариси Вікторівни Остапенко,
доцента кафедри академічного хорового та інструментального
мистецтва.
25 листопада – 35 років від дня народження Ганни Олександрівни
Ворошилової, доцента кафедри готельно-ресторанного
бізнесу.
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Пацунова Людмила Кузьмівна – режисерпостановник творчих проектів майстрів мистецтв і
художніх колективів України, заслужений працівник
культури України (1990), доцент кафедри сучасної
хореографії.
Член Національної спілки театральних діячів
України, Творчої спілки «Асоціація діячів естрадного
мистецтва України», Національної хореографічної
спілки України.
Голова журі Міжнародного фестивалю дитячої
художньої творчості «Зоряний Крим» (Ялта, 1998–2004),
Всеукраїнського фестивалю дитячої естрадної творчості «ТОП-ТОП 2004»
(Бердянськ). Член журі Міжнародного конкурсу дитячих шоу-програм
«Слов’янський базар у Вітебську – 2002»; ХІ Всеукраїнського благодійного
дитячого фестивалю «Чорноморські ігри» (Скадовськ, 2008), ІХ Міжнародного
дитячого фестивалю «Змінимо світ на краще» (МДЦ «Артек», 2008),
Київського огляду-конкурсу дитячих художніх колективів Всеукраїнського
фестивалю «Таланти твої, Україно» (1991–2015), фестивалю дитячих талантів
«Сузір’я талантів в «Україні» (2015–2017), Київського фестивалю-конкурсу
дитячої творчості «Україна» збирає таланти!» (2015–2017).
Народилася 8 листопада 1942 р. у м. Маріуполь Донецької обл. Закінчила
Київське училище культури (1966, хореографічний відділ), Київський
державний інститут культури (1976, спеціальність: «Керівник театрального
колективу»).
Творчу діяльність розпочала у 1962 році. Працювала керівником
хореографічного колективу Будинку культури при Жовтневій лікарні у м. Києві
(від 1966); методистом з хореографії Київського обласного будинку народної
творчості (1968–1976); режисером-постановником відділу спеціальних заходів
Укрконцерту (Палацу культури «Україна»).
Головний режисер ІІІ Міжнародного музичного конкурсу імені Миколи
Лисенка (2007); Літературно-мистецького фестивалю «Качанівські музи» у
Національному історико-культурному заповіднику селі Качанівка (щорічно з
2006–2010); урочистої церемонії закриття року України в Грузії у Тбіліському
державному академічному театрі опери і балету ім. З. Палеашвілі (28 березня
2008); урочистого закриття Днів України в Азербайджані у Національній
філармонії Азербайджану (2008).
Режисер-постановник концертів дитячої народної творчості та масових
свят в місті Київ та в Україні. За безпосередньої участі Л. Пацунової здійснено
ряд постановок:
– концерту з нагоди 110-річчя Українського футболу (2004);
Всеукраїнського фестивалю сучасної пісні «Два кольори» імені О. Білаша
(2005); звітного концерту народного ансамблю танцю «Україна» дитячоюнацької хореографічної студії «Щасливе дитинство» Дніпровського р-ну
м. Києва (2006, 2012); мистецької акції для делегатів щорічних зборів ЄБРР
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(2008); Всеукраїнського фестивалю творчості осіб з обмеженими фізичними
можливостями «Барви життя» (2009–2016); Хорової асамблеї Павла
Муравського (2014); Благодійного концерту «Дивний є цей світ» на підтримку
народного артиста України О. Сафонова (2017) та ін.
– заходів у Національній опері України: концерту майстрів мистецтв і
художніх колективів з нагоди візиту Короля Швеції Карла ХVІ Густава та
Королеви Сильвії (2008); концерту в рамках Всеукраїнського форуму
національних культур «Україна: мистецьке розміїття та діалог культур» (2010);
Гранд-концерту «Народні колективи України – Тарасові Шевченку» (2013).
– творчих вечорів народних артистів України В. Крищенка та
А. Демиденка, композитора О. Злотника; вечора пам’яті народного артиста
України Н. Яремчука (1995).
У КНУКіМ працює від 2000 року на посаді доцента кафедри сучасної
хореографії. Викладає дисципліни: «Режисура та акторська майстерність»,
«Методика роботи з хореографічним колективом». Учасниця конференції
«Концептуальні основи модернізації змісту позашкільної освіти» (2016).
Життєве кредо: навчити молодь бути творцем у всіх справах.
Нагороджена Почесними грамотами Міністерства культури України,
Міністерства освіти і науки України, значком «Відмінник народної освіти
УРСР» (1990).
Остапенко Лариса Вікторівна – хоровий
диригент, педагог, кандидат педагогічних наук (1999),
доцент (2000), заступник декана факультету музичного
мистецтва (від 2016), доцент кафедри академічного
хорового та інструментального мистецтва.
Член експертної ради Міністерства освіти і науки
України з розробки Державних стандартів вищої освіти
(від 2016).
Народилася 13 листопада 1967 р. у м. Куп’янськ
Харківської обл. Закінчила Харківське музичне училище
(1987), Київський педагогічний університет імені
М.П. Драгоманова за спеціальністю «Музика і
педагогіка» (1992).
Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук на
тему «Розвиток художньо-творчих якостей у студентів-хормейстерів засобами
української духовної хорової музики (1999).
У КНУКіМ працює з 1993 року на посадах: завідуючий навчальною
лабораторією (1993–1998), вчений секретар (1998–2005), викладач, старший
викладач, доцент (від 1993). Голова студентського профкому та голова
профспілки університету.
Викладає дисципліни: «Методологія музичної освіти», «Методика
викладання дитячого вокально-хорового виховання», «Художній стиль у
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мистецтві», «Хорова література», «Фах диригування», «Історія і теорія
хорового виконавства».
Пройшла стажування у Міжнародному університеті імені Шиллера (2016,
Німеччина). Автор понад 30 наукових праць, розробник навчальних
практикумів, навчально-методичних комплексів з вищеозначених дисциплін.
Нагороджена Почесною відзнакою Київського міського голови
О. Омельченка (2000), грамотами та подяками керівництва університету.
Ворошилова
Ганна
Олександрівна
–
економіст, фахівець з маркетингу, реклами та PR
сфери послуг, кандидат економічних наук (2013),
доцент (2015) кафедри готельно-ресторанного бізнесу.
Народилася
25
листопада
1982 р.
у
м. Краматорськ Донецької обл. Після закінчення
Донецького національного університету економіки і
торгівлі ім. М. Туган-Барановського за спеціальністю
«Маркетинг» (2004) працювала на посадах асистента,
старшого викладача кафедри маркетингу і комерційної
справи ДонНУЕТ (2004–2010); навчалася в аспірантурі
за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління
підприємствами (2004–2007).
Протягом 2010–2011 рр. працювала асистентом кафедри організації
готельного та туристичного обслуговування у Національному університеті
харчових технологій (м. Київ). У період з 2011–2013 рр. працювала викладачем
кафедри теорії та практики туризму і готельного господарства Київського
університету туризму, економіки і права.
З 2011 р. по 2013 р. – здобувач відділу зовнішньоекономічних досліджень
Інституту світової економіки та міжнародних економічних відносин
Національної академії наук України.
В Інституті світової економіки і міжнародних відносин НАН України
захистила дисертацію на тему «Механізм удосконалення розвитку
міжнародного ринку туристичних послуг в посткризовий період» на здобуття
наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 –
світове господарство і міжнародні економічні відносини (2013).
Значним є громадський та суспільний внесок Ганни Олександрівни
Ворошилової. Зокрема, співпраця з Благодійним фондом Влади Прокаєвої
(Литовченко) «Обдаровані діти – майбутнє України». Г.О. Ворошилова –
керівник благодійних проектів Фонду: «Я – Берегиня» (2010), Всеукраїнського
культурно-освітнього проекту «Всесвітня спадщина в руках молоді» (2011) –
World Heritage in Young Hands (UNESCO project).
Активний учасник міжнародних науково-практичних конференцій,
конгресів, круглих столів з проблем маркетингу сфери послуг. Автор більше
ніж 70 публікацій в Україні та за кордоном (Чехія, Болгарія, Польща, Росія,
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Сербія, Туреччина, Литва), співавтор 5 монографій. Вільно володіє англійською
мовою.
У КНУКіМ працює з 2013 року: доцент кафедри готельно-ресторанного
бізнесу факультету готельно-ресторанного і туристичного бізнесу. Виконує
педагогічну, наукову та навчально-методичну роботу. Викладає дисципліни:
«Маркетинг», «Маркетинг, реклама та PR готельного і ресторанного
господарства». Автор навчально-методичних розробок: робочих і типових
програм із зазначених дисциплін, розроблених згідно з вимогами Болонської
системи навчання; навчально-методичних комплексів; програм державних
іспитів та ін.
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4 грудня – 80 років від дня народження Аделіни Валентинівни
Хмельницької, викладача кафедри кіно-телемистецтва.
7 грудня – 35 років від дня народження Олексія Володимировича Дубового,
доцента кафедри дизайну середовища.
9 грудня – 65 років від дня народження Наталії Олександрівни Перцової,
професора кафедри народнохорового мистецтва та фольклору.
25 грудня – 70 років від дня народження Тетяни Миколаївни Путіліної,
доцента кафедри сучасної хореографії
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Хмельницька Аделіна Валентинівна – режисер
монтажу, викладач кафедри кіно-телемистецтва. Член
Національної спілки кінематографістів України.
Народилася 4 грудня 1937 р. у м. Кірсанов
Тамбовської обл. (РФ). Закінчила факультет кінознавства
Київського державного інституту театрального мистецтва
ім. І. Карпенка-Карого (1977).
Працювала на студії «Київнаукфільм» у фільмах:
«Той, що йде по колу» (1970), «Метаморфози» (1979),
«Люди і дельфіни» (1983, т/ф), «Вірний Руслан (Історія
вартового собаки)» (1991), «Сьогодні» (1997), «Обличчя»
(1998), «100 років у пошуках самотності» (2000) та ін.
У КНУКіМ працює з 1999 року. Викладає дисципліни «Режисура
монтажу».
Нагороджена: значком «Відмінник кінематографії СРСР», нагрудним
знаком Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти» за участь у
створенні фільму «Вчитель на якого чекають».
Дубовий Олексій Володимирович – заступник
декана факультету дизайну і реклами, кандидат
сільськогосподарських наук (2013), доцент (2015),
доцент кафедри дизайну середовища.
Народився 7 грудня 1982 року на Київщині. Після
закінчення Білоцерківського державного аграрного
університету (ОКР «Магістр», 2005) навчався в
аспірантурі
Інституту
агроекології
і
природокористування Національної академії аграрних
наук України (2007–2010).
Захистив дисертацію на здобуття наукового
ступеня кандидата наук на тему: «Екологічна оцінка
технологій вирощування озимої пшениці в умовах Правобережного Лісостепу
України» (2013).
У КНУКіМ працює від 2010 року. Викладав дисципліну «Основи екології
і безпека життєдіяльності (в т.ч. Охорона праці)» (2010–2014).
Коло наукових інтересів включає вивчення морфологічних, екологобіологічних, декоративних особливостей рослин, принципів їх використання в
ландшафтному дизайні, їх підбору для побудови флора і фіто композицій при
озелененні інтер’єрів та зимових садів, а також вирішення екологічних
проблем, як в технології вирощування окремих культур, так і в удосконаленні
екологічної культури, викладаючи такі дисципліни як: «Декоративна
дендрологія та квітникарство», «Озеленення інтер’єрів» та «Ландшафтне
проектування».
Автор близько 40 наукових праць, співавтор 3 монографій і наукового
посібника.
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Перцова Наталія Олександрівна – хоровий
диригент, заслужений працівник культури України
(2004),
доцент
(2006),
професор
кафедри
народнохорового мистецтва та фольклору.
Член Всеукраїнської музичної спілки (1998). Член
журі конкурсу «Перлини сезону» (з 2001), міжнародної
хорової весняної асамблеї клубу хормейстерів дитячих та
юнацьких колективів «Тоніка» (2004).
Народилася 9 грудня 1952 р. у м. Київ. Закінчила
Київську державну консерваторію ім. П. Чайковського
(1976, клас В.Т. Чуби). Упродовж 1976–1994 рр. –
викладач хорових дисциплін диригентсько-хорового
відділення Київського музичного училища ім. Р. Глієра. Хормейстер капели
бандуристів Київського державного медичного інституту ім. О. Богомольця
(1984–1986).
Від 1984 р. керівник хору ЗОШ № 141 м. Києва, який під її керівництвом
став лауреатом конкурсів хорової дитячої музики «Артемівські зорі», «Звучить
Москва», «Золоті лелеки», «Срібна нота», «Дитячий пісенний вернісаж».
У КНУКіМ працює з 1994 року. Викладає диригування, музичнотеоретичний практикум, сольфеджіо, гармонію та інші фахові дисципліни.
Успішні випускники – Т. Садохіна, Г. Литвиненко.
Нагороджена: Почесною грамотою Міністерства культури України,
знаком Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України» (1997).
Путіліна Тетяна Миколаївна – викладачхореограф, заслужений діяч мистецтв України (1999),
доцент кафедри сучасної хореографії.
Голова журі Всеукраїнського фестивалю-конкурсу
сучасного естрадного танцю «Ритми часу» (м. Львів,
2005). Член журі: Міжнародного дитячого фестивалюконкурсу «Веспренські ігри» (1999–2001, м. Веспрен,
Угорщина), Міжнародного фестивалю-конкурсу дитячої
та юнацької творчості «Сузіря Будапешта – юність,
натхнення, талант» (2002, м. Будапешт, Угорщина),
Міжнародного конкурсу-фестивалю «Сузіря моря – сонце, молодість, краса»
(2002–2003, м. Несебр, Болгарія).
Народилася 25 грудня 1947 р. у м. Київ. Закінчила Київське державне
хореографічне училище (1966, спеціальність «Артистка балету») та Державний
інститут театрального мистецтва у Москві (1975, з відзнакою, спеціальність
«викладач-балетмейстер», клас народної артистки СРСР М. Семенової).
Працювала у КДХУ: педагог класичного танцю і ритміки (від 1966);
викладач класичного танцю (1975–1995); викладач-хореограф (2004–2005).
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Брала участь у створенні та була деканом факультету хореографічного
мистецтва Київської дитячої академії мистецтв (1995–2004).
У КНУКіМ працює від 2015 року. Викладає дисципліни: «Методика
викладання класичного танцю». За творчу діяльність підготувала багато
провідних артистів балету України.
Нагороджена медалями: «У пам'ять 1500-річчя Києва» (1984), «Ветеран
праці» (1992), Подякою Голови Київської міської державної адміністрації
О. Омельченка (1998).
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Список скорочень
АН УРСР
ДМШ
ЄБРР
ІМФЕ
КДІК
КДІТМ
КДХУ
КМДА
КНУКІМ
КССМШ
ЛДАКМ
МДЦ «Артек»
НАН України
НМА
ОБСЕ
РРФСР
ЮНЕСКО

– Академія наук Української радянської соціалістичної
республіки
– дитяча музична школа
– Європейський банк реконструкції та розвитку
– Інститут мистецтвознавства, фольклористики та
етнології ім. М. Рильського
– Київський державний інститут культури
– Київський
державний
інститут
театрального
мистецтва ім. І. Карпенка-Карого
– Київське державне хореографічне училище
– Київська міська державна адміністрація
– Київський національний університет культури і
мистецтв
– Київська середня спеціалізована музична школаінтернат ім. М.В.Лисенка
– Луганська державна академія культури і мистецтв
– Міжнародний дитячий центр «Артек»
– Національна академія наук України
– Національна музична академія ім. П. Чайковського
– Організація з безпеки і співробітництва в Європі
– Російська радянська федеративна соціалістична
республіка
– Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і
культури
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