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Календар інформує про знаменні дати і ювілеї Київського національного 

університету культури і мистецтв, що відзначатимуться у 2016 році.  

Видання розраховане на широке коло читачів, які цікавляться життям 

Київського національного університету культури і мистецтв. Сподіваємося, що 

календар сприятиме популяризації імен визнаних діячів української освіти, науки, 
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Від укладачів 

 

Шановні друзі! Вашій увазі пропонується четвертий випуск щорічного 

календаря «Київський національний університет культури і мистецтв у 2016 

році: знаменні дати, славні ювілеї», підготовлений працівниками наукової 

бібліотеки університету. 

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 2016 року. 

Перша частина включає перелік основних знаменних дат університету 

2016 року. До кожної дати пропонується нарис, бібліографічний список джерел 

та світлини. 

Друга частина подає перелік ювілейних дат по персоналіях 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.  

«Кожній людині дана своя справа, і кожній справі – свій час». Словами 

давньогрецького поета Езопа ми хочемо привернути увагу суспільства до 

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 

червні 2016 року. 

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 примноженні інформації про видатні події університету для 

вміщення у наступних випусках календаря. Будемо вам щиро вдячні! 

За достовірність наданих матеріалів несуть відповідальність автори.  
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Юрій Іванович Горбань, 
кандидат культурології, доцент кафедри  

книгознавства і бібліотекознавства,  

директор наукової бібліотеки Київського 

національного університету культури і мистецтв 
 

ЧАС І СЕНС ЖИТТЯ 

«Вибрати час – значить зберегти час, а що 

зроблено несвоєчасно, зроблено даремно»  

Френсіс Бекон 
 

Ми не можемо побачити час, але саме з його допомогою вимірюємо наше 

життя. Ми не можемо керувати часом, проте повністю залежимо від нього та 

маємо цінувати кожну дорогоцінну хвилину. 

Питання часу було цікавим для багатьох науковців та митців ще здавна. 

Вони висловлювали своє ставлення до пошуку шляхів подолання або зупинки 

всеосяжної течії років. Але у всіх творів однакова кінцівка і мораль: час 

невблаганний, тому берегти його потрібно з дитинства, адже втрачені 

можливості певного віку не повернути. Ми вимірюємо життя часом – секунда, 

година, рік, століття, «колишні часи». Навіть майбутнє бачиться нам 

тимчасовими відрізками: завтра, коли закінчиться рік, ніколи. Тому всі ми 

повинні пам’ятати про цінність часу, про те, що згаяний час – то втрачений скарб. 

Адже кожна хвилина нам дана лише один раз. Даремно втрачений час вже не 

повернеться, його заново не проживеш. Тому час треба берегти і витрачати 

тільки на те, що має сенс. 

Людина сама обирає свій шлях, вона самостійно вибирає собі роботу, 

планує своє життя, і якщо робота людині буде не до душі, то рано чи пізно вона 

її змінить. І буде займатись тією справою, яку вона любить, яка приносить 

задоволення. 

Головне мати свою мету і впевнено, незважаючи на негаразди та 

перешкоди, крокувати до неї і кожного дня будувати свою стежину життя, 

цінувати тих, хто поруч, творити добро, бути людиною з великої літери.  

Видання наукової бібліотеки «Київський національний університет 

культури і мистецтв у 2016 році: знаменні дати, славні ювілеї» є доказом того, 

що видатна людина повинна мати талант від Бога, потяг до своєї справи, 

постійно та наполегливо працювати. 

Творчість та наукова діяльність постатей КНУКіМ невіддільна від часу, на 

який вона припадає. У ній так чи інакше відбиваються суспільні ідеї, історичні 

події, громадські пристрасті. Тому важливо залишити для майбутнього 

покоління культурний та науковий спадок, який буде відбитком нашої доби. 

Майбутнє – за тими, хто вміє правильно користуватися часом. Якщо не 

гаяти жодної хвилини, то здається, що ти керуєш ним і, звичайно, собою. Тоді 

менше стає непорозумінь, запізнень, а також менше нещастя та зла. Наздоганяти 
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згаяний час розумніше не конем, а просто пішки: тільки кожен крок має бути 

рівним і зваженим. 

Видання, яке ви тримаєте в руках «це духовний заповіт одного покоління 

іншому». Протягом тисячоліть наше суспільство подолало великий шлях у 

своєму розвитку. Починаючи з первинних угруповань, доісторичні люди 

створювали певні норми поведінки, засоби передачі своїх знань наступним 

поколінням. З плином століть всі ці засоби і предмети ускладнювались та 

удосконалювались, людство вигадувало нові засоби самовираження та 

регулювання відносин між собою. На сьогоднішній день людина, яка приймає 

усі надбання попередніх поколінь, усі норми поведінки та настанови є 

культурною. Така людина не просто цікавиться усім, що дісталося їй у спадок 

від пращурів, вона також бере на себе відповідальність за свої вчинки, 

намагається привнести свій вклад у загальний розвиток суспільства що мають 

бути відповідними правилам, встановленим в оточенні людини.  

Я сподіваюсь, що майбутнє покоління з належною шаною та честю 

збереже наш науковий спадок та примножить багатства й красу рідної землі, 

працюватиме для зростання добробуту своєї Вітчизни. 
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Знаменні дати 

Київського 

національного університету 
культури і мистецтв 

 

 

 

 

Arte et humanitate, labore et scientia 
Мистецтвом і людяністю, працею і знанням 
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45-річчя 

(1971) кафедри філософії 

 

20-річчя 

(1996) кафедри класичної хореографії 

 

20-річчя 

(1996) кафедри зв’язків з громадськістю та реклами 

 
20-річчя 

(1996) кафедри соціології 
 

20-річчя 

(1996) кафедри бандури і кобзарського мистецтва 

 

15-річчя 

(2001) кафедри готельно-ресторанного бізнесу 

 

15-річчя 

(2001) кафедри дизайну середовища 

 

15-річчя 

(2001) кафедри дизайну одягу 

 

10-річчя 

(2006) кафедри графічного дизайну і реклами 

 

25-річчя 

(1991) фольклорного ансамблю «Кралиця» 
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Катерина Михайлівна Кириленко, 

доктор педагогічних наук, доцент,  

завідувач кафедри філософії 

 

КАФЕДРІ ФІЛОСОФІЇ КНУКІМ – 45! 

Кафедра філософії є одним з найдавніших структурних підрозділів 

університету, в 1971 році, коли наш навчальний заклад мав назву Київський 

державний інститут культури ім. О. Є. Корнійчука, і відповідно до тогочасних вимог 

називалася кафедрою марксизму-ленінізму. Першим завідувачем кафедри був 

відомий український історик, знаний спеціаліст у галузі робітничого руху в Україні 

кінця ХІХ – початку ХХ ст. – Йосип Тимофійович Щербина, що очолював кафедру 

до 1976 року.  

Наступним завідувачем кафедри – на той час кафедри філософії та наукового 

комунізму – був доктор філософії, професор Петро Іванович Гаврилюк, автор 

відомих книг з естетики та теорії мистецтва. 

 З 1980 року і до сьогодні 

кафедра має назву кафедра 

філософії.  

У 1980–1985 роках її 

очолював Володимир Іванович 

Касьян, доктор філософських наук, 

професор.  

У 1985 році кафедру філософії 

очолила доктор філософських наук, 

доцент Олена Вікторівна Котова, 

завідувачем якої працювала по 1997 

рік.  

Упродовж 1997–2006 рр. кафедру філософії та 

кафедру соціально-політичних наук, як деякий час 

називалась кафедра, очолювала Наталія Гаврилівна 

Джинчарадзе – доктор філософських наук, професор. У 

1998–2005 роки вона обіймала посаду проректора з наукової 

роботи та міжнародних зв’язків та посаду першого 

проректора КНУКіМ. В роки її роботи на базі кафедри був 

створений науковий центр з вивчення проблем філософії 

культури, у результаті діяльності якого вийшов друком один 

із перших в Україні словників з 

філософії культури, надрукований 

видавництвом «Знання України» у 2004 р.   

Наступним завідувачем кафедри у 2006–2007 рр. був 

доктор філософських наук, професор, заслужений діяч науки і 

техніки України Микола Андрійович Ожеван, який пізніше 

очолив кафедру міжнародних відносин КНУКіМ. 

У 2007 році кафедру філософії, а пізніше кафедру 

соціально-гуманітарних дисциплін очолив кандидат 

педагогічних наук, професор, заслужений працівник культури 

України Олександр Іванович Скнарь, який працював в 
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університеті упродовж 1972–2015 рр. на різних керівних 

посадах: завідувача кафедри педагогіки та психології, 

завідувача кафедри філософії, завідувача кафедри 

міжнародних відносин, завідувача кафедри педагогіки 

вищої школи, завідувача кафедри соціально-гуманітарних 

дисциплін, заступника декана факультету організаторів та 

керівників художньої самодіяльності, в. о. декана 

юридичного факультету, декана факультету культурно-

просвітницької діяльності, директора Інституту мистецтв, 

декана факультету магістерської підготовки, проректора з 

соціальних питань та навчально-виховної роботи, 

проректора з навчально-виховної роботи, проректора з науково-методичної та 

навчально-виховної роботи. Має більше 165 друкованих праць, серед яких навчальні 

посібники, статті та публікації у фахових періодичних виданнях та наукових 

збірниках. 

З 2011 по 2014 рік завідувачем кафедр спочатку 

соціально-гуманітарних дисциплін, а потім кафедри 

філософії був доктор філософських наук, професор, 

заслужений працівник культури України, Міністр культури 

УРСР у 1977–1983 рр. Сергій Данилович Безклубенко, який 

працює в університеті з 1996 року, обіймаючи у цей період і 

інші керівні посади: завідувача кафедри теорії та історії 

культури, завідувача кафедри соціально-гуманітарних 

дисциплін, директора Інституту кіно і телебачення, радника 

ректора з наукової та навчально-методичної роботи, 

проректора з наукової роботи. Автор більше трьохсот 

наукових праць, у тому числі навчальних посібників і 

монографій. 

Від 2014 року завідувачем кафедри філософії є 

кандидат філософських наук, доктор педагогічних наук, 

доцент Катерина Михайлівна Кириленко, що працює на 

кафедрі філософії з 1997 року. Автор більше семидесяти 

наукових праць, у тому числі навчальних посібників і 

монографій. 

«Нині філософія, культура та мистецтво тісно 

співіснують. Філософія шукає інших, більш прийнятних для 

пізнання сучасного світу форм, поза традиційним для неї 

логіко-понятійним пізнанням. Культура і мистецтво 

перебувають у пошуку нових змістів, яких нагально 

потребує сучасна людина. Викладачі кафедри філософії, яку я маю честь очолювати 

нині, разом зі студентами різних факультетів та спеціальностей вузу є учасниками 

цього пошуку. Протягом навчання студенти знайомляться з різними гуманітарними 

дисциплінами. Це знайомство є цікавим та невимушеним, бо в КНУКіМ творчо 

навчаються творчі особистості, які вступили до вузу, щоб знайти себе, зреалізувати 

свої можливості, розкрити свої таланти, зробити себе та світ людянішим, а це, як 

писав відомий німецький філософ І. Кант, і є метою філософського пізнання», – 

зазначає К. М. Кириленко. 
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Кафедра філософії має статус загальноуніверситетської кафедри. Головним 

пріоритетом своєї роботи викладачі кафедри бачать доповнення знаннєвого підходу у 

викладанні гуманітарних дисциплін компетентістним та особистісним підходами.  

Метою діяльності кафедри є виховання свідомої, активної, освіченої творчої 

молоді, мистецької еліти України, відповідальної за своє майбутнє та майбутнє своєї 

країни, здатної продуктивно та плідно працювати в соціокультурному просторі 

України та гідно репрезентувати її культуру у світі. Завдання, що стоїть перед 

викладачами кафедри, – це формування у студентів основ критичного мислення, 

особистісного мотиваційного начала, що проявляється у розкритті їх здібностей та 

талантів, формування активної громадянської та життєвої позиції. 

 

 
 

Нині на кафедрі філософії працюють 8 докторів та 4 кандидати наук 

(Безклубенко С. Д., Кириленко К. М., Березинський В. П., Бенюк О. Б., Слівінська А. 

Ф., Конюкова І. Я., Шевченко М. О. та інші). Викладачі кафедри забезпечують 

викладання дисциплін гуманітарного циклу на всіх спеціальностях бакалаврату та 

факультету магістерської підготовки. У своїй роботі вони реалізують принципи 

гуманістичного підходу до освіти, принципи фундаменталізації знань, єдності науки 

та освіти, впливу науки на всі сфери життя, синкретичності наукового знання, 

пріоритетності особистісного та людино-центричного змісту знань. За кафедрою 

закріплені такі дисципліни – «Філософія», «Логіка», «Релігієзнавство», 

«Політологія», «Діловий етикет», «Культура і наука». Викладачі кафедри 

забезпечують також викладання інших дисциплін: «Історія культури», 

«Культурологія», «Конфліктологія та теорія переговорів», «Сучасні конфлікти та їх 

врегулювання», «Філософія мистецтва». 

Викладачі кафедри є авторами чисельних наукових та навчально-методичних 

праць, сумарна кількість яких лише за останні п’ять років складає близько трьох 

сотень публікацій, серед них монографії, підручники, навчальні посібники, статті у 

вітчизняних та зарубіжних виданнях, матеріали міжнародних та всеукраїнських 
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конференцій. Тема наукових досліджень кафедри: «Інноваційні процеси у сучасному 

гуманітарному знанні». 

Кафедра філософії бере активну участь в формуванні інтерактивного 

інноваційного освітнього простору університету. Лише протягом 2014-2015 

навчального року за ініціативи та активної участі колективу кафедри філософії 

відбулися такі загальноуніверситетські події, як: інтелектуальний перформанс, 

присвячений творчості видатного українського філософа, педагога та просвітителя 

Григорія Сковороди, та захід з нагоди Дня народження Конфуція, Національного 

свята Китайської Народної Республіки та Дня національного вчителя, за участі аташе 

з питань культури Посольства КНР в Україні пані Чжан Янбо; круглі столи зі 

студентами 3 курсу напряму підготовки «Міжнародні відносини» на теми «Вплив 

релігії на політичне й культурне життя» та «Вплив релігії на людей»; турнір 

сперечальників, що відбувався в рамках вивчення дисципліни «Логіка» та ін. До 

активної участі у них були залучені студенти різних курсів всіх факультетів 

університету. 

 

 
 

Студенти факультету магістерської підготовки під керівництвом завідувача 

кафедри в рамках вивчення навчальної дисципліни «Культура і наука» взяли участь в 

унікальному проекті, яким став «Конкурс інноваційних проектів». Студенти створили 

та виклали в он-лайн користування каталог електронних бібліотек, Інформаційну 

службу дистанційної освіти. Дані проекти, ознайомитися з якими можна на інтернет-

сторінці кафедри за посиланням http://kf.knukim.edu.ua/innovatsijni-proekti-

studentiv.html, до послуг як студентів університету, так і самого широкого кола 

зацікавлених в даній інформації осіб. 

При вивченні курсу «Філософія» студенти беруть участь в творчому флеш-мобі 

«Найбільш філософська буква». Учасники флеш-мобу пропонують своє мистецьке 
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бачення змістів, що актуалізовані ними в тій чи іншій літері. Свої роботи студенти 

оформлюють у вигляді малюнків, аплікацій, колажів тощо, які представлені на 

постійно поновлюваній виставці творчих робіт, що експонується поряд з 

приміщенням кафедри. За матеріалами творчих робіт студентів спільно з викладачами 

кафедри графічного дизайну КНУКіМ підготовлена та надрукована книга 

«Філософська абетка: арт-формат». 

 

 
 

У квітні 2016 року за результатами роботи Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Українська культура: перспективи євроінтеграції. Інноваційні процеси 

в сучасній культурі», яку організовує кафедра філософії разом з кафедрою культурно-

дозвіллєвої діяльності, кафедрою комп’ютерних наук та кафедрою шоу-бізнесу 

КНУКіМ, планується публікація збірника тез конференції, присвяченого 45-річчю 

кафедри філософії. 
 

Джерела: 

1. Кириленко К. М. «Природничо-наукова (фундаментальна) підготовка» майбутніх 

фахівців гуманітарної сфери: стан і перспективи // Науковий часопис Національний 

педагогічний університету ім. М. П. Драгоманова. Серія № 5 «Педагогічні науки: реалії та 

перспективи». – Вип. 47. / за заг. ред. проф. В. Д. Сиротюка. – Київ : Вид-во 

НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. – 337 с. – С. 90-94. 

2. Кириленко К. М. Інноваційне спрямування сучасних методик викладання філософії 

у ВНЗ // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини / [гол. ред.: М. Т. Мартинюк]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2015. – В. 2, Ч. 2 – 

502 с. – С. 183-192. 

3. Кириленко К. М. Формування інноваційної культури та інноваційного освітнього 

простору вищого навчального закладу культури // Культура і сучасність: альманах. – Київ : 

Міленіум, 2015. – No 2. – 182 с. – С. 46-51. 
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4. Кириленко К. Формування інноваційних знань, інноваційного способу мислення та 

інноваційної особистості студента в інноваційно-діяльному середовищі вищого навчального 

закладу / К. Кириленко, А. Грітченко // Зб. наук. праць Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2015. – С. 100-109. 

5. Кириленко К. М. Основоположні культур філософські підвалини створення 

інноваційного освітнього простору вищого навчального закладу на прикладі вищого 

навчального закладу культури // Міжнародний вісник: культурологія, філологія, 

музикознавство. – Київ : Міленіум, 2015. – Вип. ІІ (5). – С. 20-25. 

6. Основи філософії культури : словник : для студ. вищ. навч. закл. / Н. Г. Джинчарадзе, 

М. А. Ожеван, А. В. Толстоухов та ін. – Київ : Знання України, 2004. – 204 с. 

7. Сторінка кафедри філософії на офіційному сайті КНУКіМ : Режим доступу: 

http://kf.knukim.edu.ua/ 
 

(Кафедра філософії висловлює щиру подяку колективу наукової бібліотеки 

КНУКіМ, співробітникам архіву КНУКіМ, відділу кадрів КНУКіМ за сприяння у пошуку 

інформації для підготовки даного матеріалу) 
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Сергій Миколайович Афанасьєв, 

заслужений артист України, доцент 

кафедри класичної хореографії 

 

ТВОРЦІ ПОЕЗІЇ ВІДТОЧЕНИХ РУХІВ. 

З ІСТОРІЇ КАФЕДРИ КЛАСИЧНОЇ ХОРЕОГРАФІЇ 
 

Історія заснування кафедри класичної хореографії бере початок з 1996 року, коли 

вперше в Україні у Київському національному університеті культури і мистецтв у 

складі факультету режисури та хореографії був створений новий підрозділ – кафедра 

сучасної класичної хореографії. Це була перша кафедра на теренах СНГ, яка почала 

підготовку спеціалістів у галузі хореографічного мистецтва за новою навчально-

освітньою програмою. Необхідність відкриття кафедри була зумовлена потребами 

суспільства у нових формах та напрямках хореографічного мистецтва незалежної 

України. 

 

 

З ініціативи ректора КНУКіМ професора М. М. Поплавського, кафедру очолила 

випускниця Київського державного інституту культури ім. О. Є. Корнійчука, народна 

артистка України, професор Аніко Юріївна Рехвіашвілі. 

У 1995 році професор А. Рехвіашвілі стала ініціатором 

створення першої професійної трупи сучасної хореографії 

«Сузір’я Аніко», котру поступово почали називати АНІКО 

БАЛЕТ. Тому не випадковим є те, що своїми новими для 

України постановками сучасної хореографії балетмейстер 

стимулювала відкриття в університеті нового напрямку 

підготовки фахівців хореографічного мистецтва.  

Аніко Юріївна Рехвіашвілі – народна артистка 

України, професор, лауреат ІІ Міжнародного конкурсу 

артистів балету імені С. Лифаря, балетмейстер-

постановник, художній керівник театру сучасної 
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хореографії «АНІКО БАЛЕТ», нині очолює балетну трупу Національної опери України 

ім. Т. Шевченка.  

А. Ю. Рехвіашвілі працює у КНУКіМ із 1990 р., викладає дисципліни: 

«Мистецтво балетмейстера», «Ансамбль класичного танцю», «Діалектика традиції та 

новаторство у хореографічному мистецтві». В арсеналі науково-методичних 

напрацювань А. Ю. Рехвіашвілі – навчальний посібник для студентів вищих 

навчальних закладів «Мистецтво балетмейстера», розробка багатьох навчальних 

програм з фахових дисциплін; низка наукових статей і телевізійних програм про 

хореографію.  

Рехвіашвілі А. Ю. – головний балетмейстер телевізійних проектів «Танцюю для 

тебе», «Крок до зірок», «Наша пісня»; урядових державних культурно-мистецьких 

заходів, Днів культури України в Росії, Естонії, Грузії, Днів культури та мистецтв 

України на Міжнародному фестивалі-конкурсі «Слов’янський базар» (м. Вітебськ).  

 

 
 

На початку діяльності кафедри підготовкою молодих спеціалістів займалися 

лише 4 викладачі: народна артистка України, професор А. Рехвіашвілі; дипломант 

Всеукраїнського конкурсу артистів естради, доцент Л. Єрмоліна; кандидат 

педагогічних наук, доцент Т. Чурпіта; заслужений артист України, доцент  

С. Афанасьєв. 

Під керівництвом А. Рехвіашвілі були створені перші учбові програми нових 

дисциплін: «Теорія та методика викладання contemporary», «Масові та популярні 

форми танцю», «Імпровізація та контактна імпровізація», «Сучасні напрями 

хореографічного мистецтва» та відпрацьовані методики їх викладання. 

З часом педагогічний склад кафедри поповнився талановитими випускниками 

університету та артистами театру «Сузір’я Аніко», які працювали творчо, натхненно і 

самовіддано. 

Нині кафедра класичної хореографії – це творчий колектив, об’єднаний єдиною 

метою спільної праці з підготовки молодих фахівців класичного танцю. 

Тетяна Миколаївна Чурпіта – кандидат педагогічних наук, доцент, 

відповідальна за наукову роботу кафедри. Працювала артисткою балету Державного 

заслуженого академічного ансамблю танцю УРСР ім. П. Вірського. У КДІК–КНУКіМ 
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працює з 1988 року. Викладає дисципліни: «Теорія та методика викладання класичного 

танцю», «Партерний тренаж», «Специфіка творчої діяльності у професійному 

хореографічному колективі», «Поглиблене вивчення класичного танцю». 

 

 
 

Сергій Миколайович Афанасьєв – заслужений артист України, лауреат ІІІ 

Всеукраїнського конкурсу артистів естради, доцент. Заступник завідувача кафедри, 

відповідає за виховну та художньо-творчу роботу зі студентами. Працював артистом 

балету Національного заслуженого академічного ансамблю танцю України ім. 

П. П. Вірського. Із 1996 р. – артист та балетмейстер-репетитор театру сучасної 

хореографії «Сузір’я Аніко». Викладає дисципліни: «Методика виконання 

характерного танцю», «Методика виконання дуетно-сценічного танцю».  

Ольга Сергіївна Білаш – заслужений працівник культури України, доцент, 

відповідальна за навчально-виховну та організаційну роботу. Заступник декана 

факультету хореографічного мистецтва. Працювала артисткою балету Черкаського 

народного хору, репрезентувала українське танцювальне мистецтво за кордоном у 

складі фольклорно-етнографічного театру «Берегиня» (м. Київ). На кафедрі працює з 

2003 р. Викладає дисципліни: «Мистецтво балетмейстера», «Режисура та акторська 

майстерність». 

Людмила Іванівна Вишотравка – заслужена артистка України, лауреат ІІІ 

Всеукраїнського конкурсу артистів естради, доцент. Працювала артисткою балету 

Державного Волинського народного хору. Із 1996 р. – артистка і балетмейстер-

репетитор театру сучасної хореографії «Сузір’я Аніко». На кафедрі працює з 1998 р. 

Викладає дисципліни «Теорія та методика викладання contemporary», «Методика 

виконання віртуозних рухів у класичній хореографії». Одна з провідних фахівців з 

contemporary України. 

Ганна Олексіївна Перова – заслужена артистка України, доцент. Працювала 

артисткою балету Донецького академічного музично-драматичного театру 

(м. Донецьк). Із 1998 р. – артистка театру сучасної хореографії «Сузір’я Аніко». На 

кафедрі працює з 2000 р. Викладає дисципліни: «Теорія та методика викладання 

класичного танцю», «Методика виконання історико-побутового танцю». 
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Людмила Францівна Хоцяновська – заслужена артистка України, дипломант 

Всеукраїнського конкурсу артистів естради, доцент. Відповідальна за організацію 

виробничої практики. Працювала артисткою балету Ансамблю пісні і танцю Збройних 

Сил України. З 1996 р. – солістка театру сучасної хореографії «Сузір’я Аніко». На 

кафедрі працює з 1999 р. Викладає дисципліни: «Мистецтво балетмейстера», «Теорія 

та методика викладання імпровізації і контактної імпровізації». 

Зоя Михайлівна Макарова – заслужена артистка України, старший викладач. 

Упродовж 1996–2007 рр. – солістка театру сучасної хореографії «Сузір’я Аніко». 

Працює на кафедрі з 2002 р. Викладає дисципліну «Методика виконання сучасних 

напрямів хореографічного мистецтва». 

Тетяна Євгенівна Лазарчук – старший викладач, працює у КДІК–КНУКіМ з 

1981 р., на кафедрі класичної хореографії – з 2005 р. Викладає дисципліну «Теорія та 

методика викладання класичного танцю». Серед випускників Т. Є. Лазарчук – провідні 

майстри хореографії, відомі народні та заслужені артисти України, педагоги та 

керівники хореографічних колективів, а також лауреати багатьох творчих проектів, 

конкурсів і фестивалів. 

Антоніна Анатоліївна Кравець – старший викладач. Випускниця кафедри 

сучасної класичної хореографії. З 2005 р. – солістка театру сучасної хореографії 

«Сузір’я Аніко». На кафедрі працює з 2008 р. Викладає дисципліни: «Ансамбль 

класичного танцю», «Тренаж», «Теорія та методика викладання сучасних напрямків 

хореографічного мистецтва». 

Юліана Іванівна Тодорюк – старший викладач, призер міжнародних змагань із 

бальних, спортивних танців. Артистка театру сучасної хореографії «Сузір’я Аніко». 

Працює на кафедрі з 2010 р. Викладає дисципліни: «Теорія та методика викладання 

сучасних напрямків хореографічного мистецтва», «Сучасний танець», «Хореографія в 

театральній виставі». 

Наталія Анатоліївна Ходаківська – методист кафедри класичної хореографії. 

Магістр за напрямом підготовки «Культурологія». У КНУКіМ працює з 2006 р. 

Відповідальна за навчально-виробничу практику студентів. 

Разом з викладачами кафедри у танцювальних залах співпрацюють 

концертмейстери вищої категорії: Л. В. Гладка, Н. В. Слупська, Н. М. Коресандович, 

Л. К. Бакало. 

 
 

За період діяльності кафедри було підготовлено понад 1000 

висококваліфікованих фахівців. Гордістю кафедри є вихованці, які своєю працею 

примножують добру славу університету у справі розвитку хореографічного мистецтва. 
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Багато випускників стали лауреатами конкурсів, отримали почесні звання та наукові 

ступені. Серед них: народні артисти України – І. Дорофеєва, В. Писарев, М. Мотков; 

заслужені артисти України – З. Макарова, В. Поклад, Е. Гатицький, Я. Гладких, 

Е. Кайгородов, Н. Мацак, Н. Лазебнікова; лауреати міжнародних та всеукраїнських 

конкурсів – В. Буртан, А. Дацишин, Г. Денисенко, Н. Боцій, О. Кочкін, Г. Кисельова, 

О. Майбенко та багато інших відомих імен. 

Більшість випускників кафедри працюють за фахом у провідних професійних 

колективах, навчальних закладах України. Колишні студенти репрезентують свої 

вміння та знання за кордоном. 

Головною метою та завданням кафедри на сучасному етапі є: збереження 

кращих традицій національної та світової педагогічної, балетмейстерської і 

виконавської шкіл класичного, характерного, бального і сучасного танців; проведення 

пошуків та впровадження нових концептуальних підходів до системи підготовки 

фахівців з хореографічного мистецтва. Колектив кафедри постійно працює над 

вдосконаленням навчальних планів, змісту та методів навчання, форм контролю за 

самостійною роботою студентів. 

Студенти кафедри отримують величезний досвід виконавської майстерності, 

беручи участь (разом з артистами театру «Сузір’я Аніко») у мистецьких та телевізійних 

проектах КНУКіМ та різноманітних творчих заходах. Найкращі студенти мають 

можливість працювати на провідних сценічних майданчиках Америки та Канади під 

час гастрольних виступів театру «АНІКО БАЛЕТ» та беруть участь у міжнародному 

мистецькому проекті «САЛЮТ ВЕНА» разом із світовими зірками опери. 
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Окрасою та гордістю кафедри є «Shadows» – танцювальний колектив 

третьокурсників-хореографів, очолюваний балетмейстером, доцентом кафедри 

класичної хореографії, заслуженою артисткою України Людмилою Вишотравкою. 

Кожен виступ «Shadows» – це маленька вистава із радісними та сумними історіями, що 

переплітаються у неймовірний танок відчуттів і відточених рухів – вони різні, але 

завжди із щасливим завершенням.  

Шоу-балет «Shadows» КНУКіМ є постійним учасником мистецьких конкурсів та 

чемпіонатів: 

- конкурс сучасної хореографії «Adonata dance fest» 2014, м. Харків  

(І премія); 

- чемпіонат України із джазу та модерну 2014, м. Київ (І премія); 

- чемпіонат світу 2014, м. Миколайки, Польща (ввійшли до 10 переможців); 

- IV Міжнародний конкурс класичної і сучасної хореографії «Мысль-поток» 

2015, м. Київ (І премія); 

- чемпіонат України із джазу та модерну 2015, м. Київ (5 перших місць у різних 

номінаціях); 

- міжнародний конкурс сучасної хореографії Concours Choreographique 

International de Centre de Danse du Marais, м. Париж (ІІІ місце); 

- чемпіонат світу 2015, м. Миколайки, Польща (перемога у 6 номінаціях 

сучасної хореографії). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сьогодні науково-педагогічний колектив кафедри забезпечує викладання цілого 

комплексу навчальних дисциплін для денної, екстерної та заочної форм навчання. 

Діяльність ґрунтується на принципах науковості, саморозвитку, наступності. 

Підтримуються контакти і вивчається досвід викладацької та наукової роботи 

відповідних кафедр інших навчальних закладів. 
 

Джерела: 

1. Динаміка розвитку вищої хореографічної освіти як складової художньої культури 

України : (до 45-річчя заснування кафедри хореографії Київського національного університету 

культури і мистецтв : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 17–18 квіт. 2015 р. / Ін-т 

модернізації змісту освіти М-ва освіти і науки України, Нац. хореогр. спілка України, Київ. 
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нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т мистецтв, Ф-т хореогр. мистецтва. – Київ : Вид. центр 

КНУКіМ, 2015. – 232 с. 

2. Кафедра класичної хореографії // Київський національний університет культури і 

мистецтв / М. М. Поплавський та ін. – Київ, 2013. – С. 106–114. 

3. Кафедра класичної хореографії [Електронний ресурс] : сайт «Київський національний 

університет культури і мистецтв» . – Текст. дані. – Київ : КНУКіМ, 2016. – Режим доступу: 

http://im.knukim.edu.ua/fakultet-rezhisuri-i-horeografii/kafedra-klasichnoi-xoreografii/ (дата 

звернення: 31.05.2016). – Назва з екрана. 
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Ігор Миколайович Парфенюк, 

кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент 

 
ХОЧЕШ БУТИ SUPERSTAR? ЙДИ НА КАФЕДРУ PR! 

 

Кажуть, чужі діти швидко ростуть. Не бачиш їх роками, а потім вони з’являються 

перед тобою такі дорослі, впевнені та досвідчені. Зі своїми ж трохи складніше, оскільки 

ти щоденно можеш подивитися в їхні очі, поговорити та підтримати у важку хвилину. 

І ось зовсім непомітно минуло 20 років від народження кафедри зв’язків з 

громадськістю та реклами, що стала видатною донькою Київського національного 

університету культури та мистецтв. Її повноправними батьками можна вважати тих, 

хто стояв біля витоків її створення: М. Поплавський, А. Моісеєв,  

Л. Новохатько, Т. Гуртовенко. А тепер з упевненістю можна сказати, що наша 

дівчинка, нарешті, виросла! 

 

 
 

Викладачі кафедри з професором М. М. Поплавським після майстер-класу,  

2 квітня 2015 р. 
Зліва направо: професор О. В. Кундеревич, доцент М. Ю. Пашкевич, зав. навчальної лабораторії 

С. В. Кардаш, професор М. М. Поплавський, доцент І. М. Парфенюк, доцент В. П. Дячук. 

 

Кафедра зв’язків з громадськістю та реклами бере свій початок з 1996 року. Вона 

стала першою кафедрою в Україні, що почала готувати фахівців з PR. На той час це 

стало своєрідним зерном на освітній ниві, плоди якого ми споживаємо й досі.  

Варто зазначити, що за весь період існування кафедра мала видатних завідувачів. 

Кожен, хто займав дану посаду зробив великий внесок в її розвиток. Леонід Новохатько 

зібрав чудовий викладацький колектив, підтримуючи всі творчі ініціативи. Валентина 

Дячук наповнила кафедральне життя новими проектами, зустрічами та майстер-

класами. А на даному етапі кафедрою опікується Михайло Поплавський, який став 

основоположником щотижневих зустрічей студентів з відомими людьми: Сергієм 

Гайдаєм, Віктором Рибаченком, Денисом Богушем, Богданом Юсипчуком, Георгієм 

Почепцовим тощо.  
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Майстер-клас відомого журналіста та телеведучого Дмитра Гордона, 

23 березня 2015 р. 

 

 
 

Майстер-клас політтехнолога Сергія Гайдая, 30 листопада 2012 р. 

 

Життя студентів, які навчаються піару є надзвичайно насиченим. Воно 

наповнене цікавими майстер-класами, рекламними фестивалями та заходами. Одним із 

таких став проект «Корифеї українського PR», в якому були визначені найкращі 

фахівці даного напрямку. Їхні портрети та відбитки рук досі прикрашають своєрідну 

зіркову алею у стінах університету. Варто зауважити, що керівництво університету 

доклало всіх зусиль, щоб ці корифеї, які є провідними фахівцями з PR викладали на 

кафедрі. Серед таких Вадим Пустотін, Лариса Кочубей, Денис Богуш та багато інших. 
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Урочиста червона доріжка – зустріч корифеїв українського PR 

 

 
 

Святкове відкриття галереї корифеїв українського PR, вересень 2012 р. 

Посвята першого курсу в студенти, вересень 2012 р. 

 

Передаючи досвід новому поколінню, кожен викладач намагається внести щось 

своє, адже має великий арсенал потрібних навичок: 

Поплавський Михайло Михайлович – завідувач кафедри, доктор педагогічних 

наук (1990), професор (1990), повний кавалер ордена «За заслуги» (2007), лауреат 

національної премії «Людина року» (2009), заслужений діяч мистецтв України, 

народний артист України, продюсер, режисер-постановник. Ректор Київського 

національного університету культури і мистецтв (1993–2015). Народний депутат 

України IV, VII та VIII скликань. 
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Урочисте відкриття галереї корифеїв українського PR.  
 

Зліва направо: Іванов Валерій Феліксович, Почепцов Георгій Георгійович,  

Пустотін Вадим Станіславович, Королько Валентин Григорович, Ротовський Андрій 

Андрійович, Гайдай Сергій Миколайович, Поплавський Михайло Михайлович,  

Новохатько Леонід Михайлович, Кочубей Лариса Олександрівна,  

Богуш Денис Олександрович, Ромат Евгеній Вікторович. 

 

 
 

Майстер-клас журналіста, телеведучого, документаліста Юрія Макарова, 

7 березня 2014 р. 

 

Пустотін Вадим Станіславович – засновник та директор бренд-консалтингової 

компанії «Следопыт», кандидат філософських наук, старший викладач кафедри. 

Закінчив філософський факультет Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка та отримав диплом з відзнакою. Захистив дисертацію на тему «Геокультура 

нації: сутність і структура». Вадим Пустотін у маркетингу з 1992 року. Працював 

директором з досліджень рекламного агентства Bates Ukraine/ Bates Adell 

Saatchi&Saatchi, директором по стратегічному плануванню і розвитку бізнесу 
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рекламного агентства D`Arcy. У 2003 році створив бренд-консалтингову компанію 

«Следопыт», донині є її директором. Має досвід управління брендами на більш, ніж 80 

ринках товарів і послуг. Вважається «татом» бренду Наша Ряба. Автор успішних 

стратегічних ідей для таких брендів як Ariel, Roshen, Sandora, Ukr.net, Київстар, ОККО, 

Коктебель, Millenium, Любимов, Дрібниці життя, Prom.ua, МакМай, Інтуїція, 

«Мивина», Батик, Аквамарин, Рода, Золотий Вік, Sinoptik. UA і багатьох інших. 

На кафедрі зв’язків з громадськістю та реклами викладає дисципліни: 

«Консалтинг в PR та рекламі», «Маркетингові комунікації в рекламі та PR», 

«Брендинг». 

Богуш Денис Олександрович – президент BohushCommunications, Віце-

президент Української PR Ліги, Голова Ради Міжнародної асоціації Вільна Україна, 

засновник Центру дослідження Росії, Член Міжнародної асоціації паблик рілейшнз в 

Україні, член Всесвітньої ради IPRA (2006–2009). Автор системи виховання нової еліти 

«Сила землі» та близько 30 брендів.  

Закінчив Київську вищу школу паблік рілейшнз при Інституті соціології НАН 

України. Проходив навчання і стажувався у Великобританії (Conservative Training 

College, Westminster, London) з політичного PR. 

Один з розробників виборчої кампанії Віктора Ющенка у 2002 і 2004 роках (у 

групі Ігоря Гриніва). Розробник стратегій і учасник виборчих кампаній у багатьох 

країнах світу – Україні, Росії, Білорусії, Польщі, Молдавії, Азербайджані. Автор книг з 

PR, політичних технологій, рефлексотерапії та бойових мистецтв. Спікер IPRA Саміту 

у Лондоні 2005 року. Автор проектів: «Імідж України – імідж регіонів», Форум 

політичних стратегій. Автор системи «Альфа-контроль». 

На кафедрі зв’язків з громадськістю та реклами викладає дисципліни: «Практика 

рекламної та ПР діяльності», «Технології виборчих кампаній». 

 

 
 

Георгій Почепцов біля Алеї корифеїв українського PR, 20 травня 2015 р. 

 

Кочубей Лариса Олександрівна – доктор політичних наук, професор, 

провідний науковий співробітник відділу теоретичних та прикладних проблем 

політології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса  НАН 
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України, вчений секретар Асоціації політичних наук України, член-кореспондент 

Академії політичних наук. Тема докторської дисертації: «Виборчі технології в Україні 

(за досвідом парламентських виборів)». 

Автор близько 100 наукових та науково-методичних публікацій, член 

спеціалізованих вчених рад Інституту політичних і етнонаціональних досліджень 

ім. І. Ф. Кураса НАН України по захисту докторських і кандидатських дисертацій та 

Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України.  

На кафедрі зв’язків з громадськістю та реклами КНУКіМ викладає дисципліни: 

«PR у політичній сфері», «Іміджіологія». 

Кундеревич Олена Вікторівна – професор кафедри, кандидат філософських 

наук, регіональний експерт ЮНЕСКО з викладання етики, член робочої групи «Центру 

соціальної відповідальності бізнесу та ділової етики» при Міжнародному інституті 

бізнесу, Відмінник освіти України. Закінчила філософський факультет Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка та отримала диплом з відзнакою. 

Захистила дисертацію на тему «Покаяння в духовно-моральному бутті людини». 

На кафедрі зв’язків з громадськістю та реклами викладає дисципліни: «Етика 

реклами та PR-діяльності», «Екологічна журналістика», «Релігійні громади в 

соціальних комунікаціях», «Теорія реклами та PR», «Технології масових комунікацій».  

Парфенюк Ігор Миколайович – доцент, кандидат наук із соціальних 

комунікацій. Закінчив Київський національний університет культури і мистецтв й 

здобув кваліфікацію магістра з менеджменту організацій, менеджменту зв’язків з 

громадськістю. Захистив дисертаційне дослідження на тему «Сучасні інформаційні 

війни в Україні: комунікаційні, соціокультурні, історичні аспекти». 

Парфенюк І. М. – учасник освітнього проекту «PR-Ukraine. Growthin PR», 

програми з політичних технологій «PolitPR», міжнародного стажування з менеджменту 

в Польщі та органах польської законодавчої влади «Sejm Rzeczy pospolitej Polskiej». 

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 «Trade Master». 

Основні навчальні курси, які викладає на кафедрі: «PR в органах державної 

влади», «Реклама у виставковій діяльності», «Інформаційні війни», «PR у 

соціокультурній сфері», «Виставкова та фестивальна діяльність». 

Рибаченко Віктор Федорович – доцент, віце-президент Асоціації політичних 

психологів України, член Координаційної Ради Міжнародної Спілки іміджмейкерів, 

член Правління Спілки рекламістів України, керівник Вищої школи реклами, 

іміджмейкінгу та PR, радник на громадських засадах Святішого Патріарха Київського 

і всієї Руси-України, Предстоятеля УПЦ-КП Філарета. Закінчив відділення психології 

філософського факультету Київського державного університету (КНУ 

імені Тараса Шевченка).  

На кафедрі зв’язків з громадськістю та реклами викладає дисципліни: «Виборчі 

кампанії», «Спічрайтинг», «Копірайтинг», «Медіапсихологія». Нагороджений 

відзнакою «Лідер України», орденами св. рівноапостольного князя Володимира, 

Михаїла Аристратига, Нестора-Літописця. 

Пашкевич Марина Юхимівна – кандидат культурології, спеціаліст із 

технологій подієвого маркетингу та використання креативних практик у PR-діяльності. 

Закінчила Київський державний інститут культури ім. О. Є. Корнійчука (КНУКіМ) за 



 

28 

 

спеціальністю «Режисура масових свят». Тема кандидатської дисертації: «Видовищні 

форми паблікрілейшнз у сучасній українській культурі».  

Сфера наукових інтересів: нові форми перформансної комунікації в PR, флеш-

моби, артизація суспільних процесів. Працює в якості експерта на заходах, 

присвячених розвитку івент-галузі в Україні: спеціалізованій виставці «Майстри-шоу» 

центру громадських зв’язків «Р.А.П.І.Д».  

На кафедрі зв’язків з громадськістю та реклами викладає дисципліни: 

«Організація івент-заходів», «Історія реклами і PR», «Практикум фестивальної 

діяльності», «Основи реклами та PR», «Теорія і методика рекламної та PR-творчості». 

Варцаба Надія Василівна – старший викладач кафедри. Закінчила Київський 

державний інститут культури ім. О. Є. Корнійчука (КНУКіМ). Викладацькою 

діяльністю почала займатися після десятирічної практики (робота топ-менеджером в 

компанії «Аліксавен», заступником директора ТОВ ТМ «Сусід», PR-менеджером 

тренінгового центру). Значний практичний досвід з брендингу став основою її 

дисертаційного дослідження. Означеній темі присвячені наукові публікації викладача, 

зокрема: «Бренд як релігійна система», «Бренди як міфологія масової культури».  

На кафедрі зв’язків з громадськістю та реклами викладає дисципліни: 

«Маркетингові комунікації», «Основи PR», «PR у соціокультурній сфері», «Вступ до 

фаху», «Брендинг». 

 

 
 

День PR-спеціаліста, маркетолога і рекламіста. Запрошені голови провідних телеканаднів та 

медійні особи, 16 вересня 2013 р. 
 

Зліва направо: Андрій Жигулін, 5 канал; Альона Матузко, 5 канал; Анастасія Даугуле, 

«Інтер»; Єгор Бенкендорф, голова правління телеканалу «Інтер»; Михайло Поплавський;  

Іван Адамчук, генеральний директор 5 каналу; Габріелла Массанга, 5 канал; 

Анатолій Максимчук, заступник генерального директора телеканалу СТБ; 

Дмитро Танкович, СТБ. 
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За роки свого існування кафедра випустила першокласних професіоналів у сфері 

реклами та PR. Випускники кафедри володіють сучасними соціальними, 

економічними, правовими та політичними знаннями, вміють проводити дослідження в 

різних сферах суспільного життя, володіють навичками в галузі комунікацій та 

маркетингу; працюють у банківській, туристичній, страховій сферах, в інформаційних 

агенціях та засобах масової інформації, у державних органах влади, рекламних та PR-

агенціях, консалтингових і торгівельних компаніях України та за її межами. 

Студенти кафедри мають змогу проходити практику у найкращих PR-компаніях 

та медіа-холдингах України: 1+1 Media, STARLIGHTMEDIA, ІНТЕР, Pleon Talan, 

бренд-консалтингова компанія «СЛЕДОПЫТ», Гайдай.com тощо.  

Варто зауважити, що кафедра PR має власний корпоративний гімн, написаний 

самими студентами. Він символізує творчість, єдність та силу піарників: 

Найкраща кафедра PR у нашому вузі, 

Тож, посміхайтесь, тут усі друзі! 

Найкраща кафедра PR у цілому світі, 

Бо вона нам, як мама, а ми її діти! 

Саме тому, дивлячись на щасливі обличчя студентів можна сказати, що кафедра 

PR виховує не лише гарних фахівців, а й людей з великої літери, які завжди будуть 

вдячні своїй «альма-матер».  
 

 
 

Посвята 1 курсу. 

Селфі із запрошеними гостями – Сергієм Притулою та Олександром Педаном, 

 вересень 2014 р. 
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Інна Петрівна Шевель, 

кандидат соціологічних наук, доцент,  

завідувач кафедри соціології 

 

СТАНОВЛЕННЯ Й РОЗВИТОК КАФЕДРИ СОЦІОЛОГІЇ 

ФАКУЛЬТЕТУ ЖУРНАЛІСТИКИ ТА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН КНУКіМ 

 

Кафедра соціології як структурний підрозділ 

Київського національного університету культури і мистецтв 

існує з 1996 року. Засновником і першим завідувачем кафедри 

був професор Микола Семенович Корецький. Свого часу 

на кафедрі працювали такі відомі українські соціологи як  

А. І. Погорілий, О. М. Семашко та інші.  

Теперішні науково-педагогічні працівники кафедри є 

провідними теоретиками та практиками української 

соціології. Знані фахівці: Віктор Володимирович Танчер та 

Анатолій Олександрович Ручка – знакові фігури 

української соціології. Вони – лауреати  премії  НАН  України 

ім. М. С. Грушевського за цикл наукових праць з історії 

соціології (2001), автори одних з перших посібників з 

соціології в Україні: «Очерки истории социологической мысли» (1994), «Курс історії 

теоретичної соціології» (1995), співавтори підручника «Соціологія» (2009) за ред. С. 

Макеєва, що стали базовими для основних соціологічних курсів та створення 

навчальних программ з різних напрямків галузевих соціологій.  

Завідує кафедрою соціології (від 2011 р.) кандидат 

соціологічних наук, доцент Інна Петрівна Шевель. 

Займається пошуками соціологічних напрямків у галузі 

соціології конфлікту та приділяє увагу саме ролі конфліктів в 

суспільстві їх теоретико-методологічних та технологічних 

проблем наукового вивчення і практичного застосування та 

врегулювання соціальних конфліктів. Характерною ознакою 

діяльності Інни Петрівни є поєднання глибоких традицій 

підготовки фахівців, що склалися за багатолітню історію 

університету, з відкритістю до інноваційних процесів у 

системі освіти. 

Молода, енергійна, креативна завідувач кафедри на 

сучасному рівні впроваджує соціологічне вчення. Під її керівництвом кафедра 

знаходиться на достойному рівні серед подібних кафедр різних вузів України.  

Підготовку фахівців по кафедрі соціології здійснюють кваліфіковані спеціалісти 

у галузі соціології (доктори та кандидати наук, професори та доценти). Підбір науково-

педагогічних кадрів відбувається на конкурсній основі у відповідності з вимогами 

нормативно-інструктивних документів за рахунок залучення провідних викладачів та 

наукових спеціалістів вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ 

Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук, з якими є попередня 

домовленість, а також за рахунок випускників вищих навчальних закладів та 

аспірантур. Рівень науково-педагогічного складу кафедри один з найкращих поміж 

соціологічних кафедр міста Києва. Нині на кафедрі працюють 4 доктори та 7 
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кандидатів наук. Серед 

професорів кафедри – лауреати 

премії НАН України імені 

М. С. Грушевського, академіки 

Української академії 

політичних наук. 

Співробітники кафедри є 

авторами підручників з історії 

теоретичної соціології, 

соціології культури, політичної 

соціології та ін. 

Фахівці із соціології у 

КНУКіМ готуються за трьома 

рівнями кваліфікації: кафедра 

соціології – випускаюча, 

бакалавр (чотири роки 

навчання), спеціаліст та 

магістр (один рік навчання). Форми навчання – денна, (на державній та комерційній 

основі). 

Навчальний процес кафедри характеризується поєднанням вивчення 

фундаментальних дисциплін з практичною підготовкою, що дає змогу готувати 

фахівців високої кваліфікації.  

Кафедра готує студентів для практичної діяльності, педагогічної і науково-

дослідної роботи. Випускники кафедри готові до професійної діяльності як соціологи 

у державних підприємствах і установах, соціологічних і аналітичних службах, 

комерційних фірмах, іміджмейкерських компаніях, науково-дослідних установах, у 

сфері освіти.  

Студенти кафедри проходять практику у провідних наукових та дослідницьких 

соціологічних центрах, таких як Інститут соціології НАН України, Інститут соціальної 

та політичної психології АПН України, Український інститут соціальних досліджень, 

у фірмах TNS Ukraine, маркетингових компаніях «UMG», «GFK», «РТРІ», «QandQ 

Resech», «Umbrela Group» тощо, де набувають практичниx навичок проведення 

прикладних та маркетингових досліджень. 

Щорічно на студентських та аспірантських наукових конференціях майбутні 

соціологи мають змогу оприлюднити результати наукових розвідок. Неодноразово 

студенти кафедри ставали переможцями конкурсів наукових робіт молодих соціологів. 

Ринок прикладної соціології, маркетингу зростає дуже швидко. Жодна інша 

гуманітарна наука не має настільки масштабної сфери застосування. Кожне 

підприємство, кожен серйозний проект має потребу в соціологічному дослідженні, 

кожна соціальна програма вимагає соціологічної підтримки. У соціолога завжди є 

вибір. Одні роблять кар’єру в маркетингу чи кадровій службі, інші – у міжнародних 

проектах, треті – в університетах і дослідницьких центрах, четверті – у ЗМІ, п’яті – у 

політиці.  

Кожного року випускники кафедри залишаються працювати у відомих 

маркетингових кампаніях як після проходження практики так і після одержання 

диплома. Маркетингові кампанії, соціологічні інститути та центри в яких працюють 

випускники та студенти кафедри соціології: Інститут соціології НАН України – 

2012/2013 та 2013/2014 випуски навчаються в аспірантурі, працюють в: Українському 
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інституті соціальних досліджень ім. О. Яременка, маркетингових компаніях «UMG», 

«GFK», «Umbrela Research». 

Завідувач кафедри соціології, кандидат соціологічних наук, доцент Інна 

Петрівна Шевель та доктор філософських наук, професор Віктор Володимирович 

Танчер постійно організовують для студентів зустрічі з видатними людьми. 

Нині на кафедрі працює старший 

викладач, кандидат соціологічних наук, 

сучасний поет та художник, один із 

видатних представників покоління 

«двотисячників» української літератури 

Богдан Горобчук. 

У будь-якому професійному 

соціологічному співтоваристві всі добре 

знають один одного. Ці співтовариства 

закриті для дилетантів, і довести свій 

професіоналізм непросто. У кожного такого 

співтовариства є вузи, випускників яких 

визнають професіоналами. Соціологи – не 

виключення: наш диплом дає можливість бути визнаним фахівцем на соціологічному 

ринку праці. 

Завідувач відділу соціально-політичних 

процесів Інституту соціології НАН України, 

керівник соціологічної служби Ukraine Sociology 

Service, один із основоположників української 

соціології Олександр Вишняк. 

Кожного року 1 жовтня соціологи 

визначають своє професійне свято День 

соціолога, який затверджений Соціологічною 

Асоціацією України (САУ). На кафедрі 

соціології це свято організовують самі студенти 

і презентують спеціальність науково-

педагогічному складу кафедри та запрошеним 

гостям з різних соціологічних установ та ВНЗ.  

Почесним гостем свята є Евгеній Іванович 

Головаха, доктор філософських наук, завідуючий 

відділом методології і методів соціології, 

заступник директора Інституту соціології НАН 

України по науковій роботі, головний редактор 

академічного журналу «Соціологія: теорія, 

методи, маркетинг».  
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На свято запрошуються представники різних поколінь соціологів – від колишніх 

випускників до теперішніх студентів. 
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Валентина Володимирівна Сінельнікова, 

кандидат історичних наук, доцент, 

завідувач кафедри народної художньої творчості та фольклору 

 

КАФЕДРІ БАНДУРИ ТА КОБЗАРСЬКОГО МИСТЕЦТВА – 20. 

ІСТОРИЧНЕ СТАНОВЛЕННЯ КАФЕДРИ 

 
Клас бандури в КНУКіМ існує з 1968 р. як складова кафедри народних 

інструментів (1968–1993), пізніше – кафедри народного пісенного та 

інструментального виконавства (1993–1996).  

У 1996 р. за ініціативою доцента О. Гданської і за безпосередньої підтримки ректора 

КНУКіМ – професора М. Поплавського було створено першу в незалежній Україні 

окрему кафедру бандури і кобзарського мистецтва як самодостатню навчальну і 

наукову одиницю вищого навчального закладу, яку в різні роки очолювали: народний 

артист України проф. В. Гуцал; кандидат педагогічних наук проф. О. Гданська; 

народний артист України проф. Г. Верета; заслужений діяч мистецтв України, 

кандидат мистецтвознавства проф. Н. Брояко; народний артист України, проф. В. 

Єсипок; заслужений артист України, доц. Т. Яницький, народний артист України, 

проф. П. Чухрай.  

 

Капела бандуристів КНУКіМ. 

Художній керівник і головний диригент – заслужений артист України, професор  

А. А. Іваниш, головний хормейстер – заслужений діяч мистецтв України,  

професор В. В. Курач. 

 

Навчальний процес на кафедрі забезпечують найвідоміші в Україні викладачі: 

народні і заслужені артисти України, заслужені діячі мистецтв України, кандидати 

наук, диригенти і бандуристи–практики. У різні роки існування спеціалізації 

«Бандура/кобза» в КДІК(у) (пізніше – КНУКіМ) «Фах (спецінструмент)», 

«Диригування», «Ансамбль бандуристів», «Сольний спів» та інші фахові дисципліни 

викладали: Народні артисти України – доц. Андрій Омельченко, проф. Григорій 

Верета, проф. Віктор Гуцал, проф. Петро Чухрай (з 1992 р. до теперішнього часу), 

проф. Ніна Байко, доц. Галина Менкуш, проф. Володимир Єсипок (з 1996 р. по тепер. 

http://fmm.knukim.edu.ua/kafedri/kafedra-banduri-i-kobzarskogo-mistetstva/vikladachi.html
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час); заслужені діячі мистецтв України – проф. Надія Брояко (з 1999 р. по тепер. час), 

проф. Володимир Кушпет, доц. Геннадій Григор’єв, доц. Володимир Курач (з 2010 р. 

по тепер. час), доц. Володимир Павліковський; заслужені артисти України –  доц. 

Михайло Нагорний, доц. Яків Щербатєєв, доц. Наталія Пелих, ст. викл. Світлана 

Мирвода; заслужені працівники культури України – доц. Ірина Якубовська; проф. 

Вікторія Шевченко; кандидат педагогічних наук, проф. Олена Гданська, ст. викл. 

Віталій Лапшин та ін. Значний внесок в мистецьку і педагогічну роботу кафедри внесли 

концертмейстери, зокрема Лариса Несмашна, Світлана Сабрі, Наталія Чабаненко, Анна 

Поліщук та інші. 
 

 
Концерт до ювілею Гната Хоткевича.  

Київський міський будинок вчителя. Вступне слово Голови Національної спілки кобзарів 

України, Народного артиста України Володимира Єсипка. 

 

Завдяки науковим працям співробітників кафедри: доцента А. Омельченка 

(«Школа гри на бандурі», 1978 р.),  професора Н. Брояко («Теоретичні аспекти 

виконавської техніки бандуриста», 1997 р.; «Методика викладання гри на бандурі», 

2007 р.), професора О. Гданської («Формування гуманістичних ціннісних орієнтацій у 

студентів вузів культури (на матеріалі кобзарського мистецтва)», 1998 р.), доцента 

В. Кушпета («Старцівство. Мандрівні співці-музиканти в Україні XIX – поч. XX ст.», 

2007 р.) та інших науковців, а також науково-освітянської діяльності кафедри бандури 

і кобзарського мистецтва КНУКіМ, мистецьку галузь «бандура» було внесено до 

наукового обігу, створено курси фундаментальних дисциплін, виховано багатьох 

бандуристів – лауреатів міжнародних та всеукраїнських виконавських конкурсів 

(Аліна Вікарчук, Олексій Остапчук – клас проф. Н. Б. Брояко; Наталія і Ірина Кудряві – 

клас проф. П. П. Чухрая; Олександр Данилюк, Віталій Мороз, Соломія, Ольга, Олеся 

Сокальські, Наталія Возна, Катерина Коваленко, Лариса Ейдельтант, Юрій Матко, 

Ольга Власова, Артем Бурлаченко, Іван Лузан – клас проф. О. П. Гданської; Микола 

Плекан, Назар Федоренко, Андрій Шараєвський, Максим Сліпак – клас 

проф. В. М. Єсипка); відкрито нові можливості в подальшому розвитку  

http://fmm.knukim.edu.ua/kafedri/kafedra-banduri-i-kobzarskogo-mistetstva/distsiplini.html
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бандури та кобзарського мистецтва (кобзарські літературно-музичні композиції під 

керівництвом проф. В. Єсипка, прикладна форма музично-концертного озвучування 

мистецьких заходів (керівник проф. Н. Брояко) тощо).  

 

 
 

Концерт капели бандуристів КНУКіМ, солістка Світлана Труба. 

Київський міський будинок вчителя, 2011 р.  

 

 
 

Концерт капели бандуристів КНУКіМ, соліст Олександр Сердюк, 2011 р. 

 

Сьогодні кафедра здійснює навчання студентів за кваліфікаціями: 

 Артист капели (ансамблю) бандуристів; 

 Диригент капели (ансамблю) бандуристів; 

 Викладач фахових дисциплін; 

 Концертний виконавець. 

Головним навчально-творчим колективом кафедри є капела бандуристів 

КНУКіМ, яка здійснює вагому музично-навчальну і музично-просвітницьку діяльність 

(сьогодні – художній керівник і головний диригент – заслужений артист України, 

професор А. А. Іваниш, головний хормейстер – заслужений діяч мистецтв України, 

професор В. В. Курач). 

http://fmm.knukim.edu.ua/kapela-banduristiv-knukim.html
http://fmm.knukim.edu.ua/kapela-banduristiv-knukim.html
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Концерт в Національному палаці «Україна», 2012 р. 

 
 

 

Кобзарський фестиваль.  

Полтавська обл., с. Велика Багачка, 2013 р. 
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Капела бандуристів КНУКіМ на батьківщині Остапа Вересая,  

Чернігівщина, 2012 р. 

 

 
 

Концерт капели бандуристів КНУКіМ, Київський міський будинок вчителя, 2015 р. 

 

Випускники кафедри стали артистами Національної заслуженої капели 

бандуристів ім. Г. Майбороди, артистами державних філармоній, провідних 

концертних та театральних організацій України, викладачами музичних училищ, шкіл, 

керівниками капел та ансамблів бандуристів, церковних хорів, діячами культури. 
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Валентина Андріївна Русавська, 

кандидат історичних наук, професор, 

декан факультету магістерської підготовки 

Оксана Володимирівна Бєлякова, 

кандидат економічних наук, доцент, 

завідувач кафедри готельно-ресторанного бізнесу 

 

СТРАТЕГІЯ, СПРЯМОВАНА НА УСПІХ. 

КАФЕДРА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ ВІДЗНАЧАЄ ЮВІЛЕЙ 

 

Кафедра готельно-ресторанного бізнесу 

Київського національного університету культури і 

мистецтв заснована у 2001 році під керівництвом ректора 

університету Михайла Михайловича Поплавського, 

доктора педагогічних наук, професора, фахівця з 

підготовки кадрів для готельно-ресторанного сервісу в 

Україні.  

На той час кафедра однією з перших в Україні 

розпочала підготовку фахівців зі спеціальності 

«Менеджер готельно-ресторанного бізнесу» і саме в 

цьому поєднанні готельного і ресторанного бізнесу, як 

складових галузі гостинності, вбачається головна 

формула успіху розвитку кафедри та популярності цієї 

спеціальності. 

Очолюючи кафедру упродовж 2008–2014 р., 

Михайло Михайлович Поплавський вніс величезний 

вклад у становлення нового структурного підрозділу 

університету. Саме під його керівництвом кафедра потужно розвивалася завдяки 

підбору висококваліфікованого науково-педагогічного колективу, формуванню 

матеріально-технічної бази.  
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Для забезпечення ефективної навчальної, практичної та наукової роботи 

студентів було створено спеціалізовані лабораторії та кабінети: 

– «Лабораторія технології продукції та устаткування ресторанного 

господарства»; 

– «Лабораторія організації ресторанного обслуговування»; 

– «Лабораторія ресторанного сервісу»; 

– «Лабораторія технології продукції ресторанного господарства»; 

– «Мультимедійна лабораторія організації готельного господарства»; 

– «Кабінет проектування та інформаційних технологій»; 

– «Кабінет інженерної графіки та інформаційних технологій». 

 

 
 

У різні роки кафедру очолювали – Надія Петрівна Мельник, кандидат 

економічних наук, доцент; Лідія Іванівна Нечаюк, кандидат економічних наук, 

доцент; Юрій Олегович Карягін, кандидат економічних наук, професор кафедри, які 

мали досвід підготовки фахівців для сфери послуг. 

Свій внесок у розвиток кафедри 

зробила Валентина Андріївна Русавська, 

кандидат історичних наук, професор, на 

той час директор Інституту готельно-

ресторанного і туристичного бізнесу. 

Зокрема, вона автор проведення 

авторських майстер-класів «Європейський 

стандарт гостинності» (за підтримки 

Німецько-Українського Центру 

гостинності) з метою набуття знань, 

практичних навиків та майстерності 

студентами Інституту готельно-ресторанного та туристичного бізнесу. 
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Стратегічною метою кафедри готельно-ресторанного бізнесу є підготовка 

висококваліфікованих і компетентних фахівців для галузі гостинності відповідного 

освітньо-кваліфікаційного рівня шляхом: 

– здатності забезпечити ефективну роботу підприємств галузі за рахунок 

професійної компетенції та завдяки впровадженню і використанню 

інноваційних технологій; 

– самовдосконалення та адаптування випускників кафедри у насиченому 

інформаційному просторі; 

– вміння ефективної комунікаційної взаємодії, створення власного іміджу; 

– формування світогляду та сприйняття сучасних проблем розвитку 

суспільства, духовної культури народу з позицій шанування традицій та 

культурного надбання українців. 

  

Результатом навчальної діяльності кафедри готельно-ресторанного бізнесу є 

підготовка висококваліфікованих фахівців, які в результаті навчання отримують 

професійні знання щодо організації та надання послуг у галузі готельно-ресторанного 

бізнесу; вміння організовувати технологічний процес на виробництві та забезпечувати 

його ефективність, високий рівень якості продукції та послуг у закладах готельно-

ресторанного бізнесу; здатність використовувати професійні знання та практичні 

навички для впровадження інноваційних технологій та вдосконалення роботи 

підприємств. 

Це дає змогу працювати на підприємствах ресторанного і готельного 

господарства різних форм власності та їх структурних підрозділах на посадах: 

директор готелю; директор ресторану; менеджер служб готелів і ресторанів; головний 

адміністратор служби прийому та розміщення у готелі; головний адміністратор 

ресторану; завідувач виробництвом ресторану; завідуючий виробництвом продукції 

ресторанного господарства; спеціаліст по реалізації та споживанню продукції 
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ресторанного господарства; спеціаліст стандартизації, сертифікації та якості 

ресторанних та готельних послуг; спеціаліст-аналітик ринку послуг. 
 

 

 

 

 
 

Кафедра здійснює підготовку студентів денної і заочної форм навчання за 

освітньо-кваліфікаційними рівнями: «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр» за 

напрямами підготовки: «Готельно-ресторанна справа», «Готельно-ресторанний і 

туристичний сервіс», «Менеджмент і адміністрування». Підготовка магістрів 

зумовлена вимогами галузі у фахівцях, які здатні виконувати професійні функції на 

найвищому рівні управління, знаходити творчі, індивідуальні та оригінальні рішення 
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при вирішенні поставлених завдань, виконувати наукові дослідження у галузі, 

демонструючи при цьому креативне мислення. 
  

 
 

Навчальна, наукова та методична робота кафедри направлена на організацію 

проведення та здійснення навчального процесу науково-педагогічним складом 

кафедри відповідно до стандартів вищої освіти України, робочих навчальних планів, 

програм з навчальних дисциплін, індивідуального педагогічного навантаження 

викладачів та розкладу занять. 

Програма підготовки включає теоретичне навчання з дисциплін у вигляді 

аудиторних занять: лекційних, семінарських і практичних; самостійної роботи 

студентів; виконання курсових робіт і проходження практики. Навчальний процес 

характеризується поєднанням фундаментальних, професійних дисциплін та практичної 

підготовки, що дає змогу забезпечити підготовку висококваліфікованих кадрів: 

Цикл фундаментальної та загальноекономічної підготовки спрямований на 

формування широкого діапазону знань, що сприяють оволодінню засобами, методами, 

підходами подальшої професійної підготовки; 

Цикл професійної та практичної підготовки, який визначається професійною та 

фаховою підготовкою, формуванням комплексу практичних навичок та вмінь в 

організації готельного-ресторанного сервісу, професійних знань та розуміння 

особливостей діяльності закладів індустрії гостинності; 

Цикл дисциплін самостійного вибору студентів сфери гостинності, що 

формують професійне мислення, ерудицію, естетичне сприйняття та розуміння 

культури гостинності, як невід’ємної частини національної культури. 

Наукова робота кафедри готельно-ресторанного бізнесу охоплює питання теорії 

і практики комунікаційних процесів у закладах гостинності, організації та технології 

готельного та ресторанного сервісу, професійної етики працівників індустрії 

гостинності, створення нового іміджу готельно-ресторанного сервісу на ринку послуг 

України. 

Основною науковою темою кафедри є «Організація та технологія готельно-

рестранного сервісу сучасних закладів гостинності», в рамках якої проводяться 

навчально-методичні семінари, науково-практичні конференції, круглі столи, майстер-

класи, присвячені розвитку індустрії гостинності.  
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Факультетом готельно-ресторанного і туристичного бізнесу з 2014 року 

запроваджено проведення щорічної Міжнародної науково-практичної конференції 

«Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації», в організації і проведенні 

якої активну участь беруть викладачі кафедри готельно-ресторанного бізнесу.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенти кафедри теж беруть активну участь у міжнародних та всеукраїнських 

наукових заходах, розробках нових продуктів з отриманням патентів. 

Велика увага приділяється практиці студентів, під час якої вони, відповідно до 

укладених угод, набувають практичного досвіду у найкращих готельно-ресторанних 

комплексах України: «Президент Готель», «Дніпро», «Русь», «Братислава», 

«Хрещатик», «Київ» тощо. Студенти проходять практику та отримують можливість 

розпочати трудову діяльність. Під час навчання студенти мають можливість проходити 
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практику за кордоном, зокрема у 5-зіркових готельних комплексах Болгарії і 

Туреччини, опановуючи на практиці свої теоретичні знання. 
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Під керівництвом декана факультету готельно-ресторанного і туристичного 

бізнесу Ігоря Олеговича Комарніцького кафедра спрямовує свою роботу на постійну 

співпрацю зі студентами, розширення їхнього професійного кругозору. З цією метою 

організовується відвідування найкращих міжнародних виставок обладнання та 

новітніх технологій, якості продукції, товарів і послуг для готелів, ресторанів, барів; 

міжнародних спеціалізованих виставок ресторанного бізнесу; міжнародних фестивалів 

кулінарного мистецтва, що проводяться в Україні. 
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Для формування сучасного світогляду студентів та ознайомлення з 

інноваційними розробками та підходами систематично проводяться майстер-класи за 

участю провідних спеціалістів у сфері готельно-ресторанного бізнесу.  

 

Майстер-клас від сомельє    Маргарита Січкар: «Розпочніть свою 

Марії Василець     кар’єру вже зараз!» 
 

 
 

 
     Мистецтво кулінарії     

Ектора Хіменеса-Браво 

Принципи приготування 

Мішель Дізель,  

Дмитро Борисов «Від 

мийника автомобілів – до 

успішного ресторатора» 
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Сьогодні відбувається активізація наукової роботи колективу кафедри, яку 

очолює Оксана Володимирівна Бєлякова, кандидат економічних наук, доцент. 

Зокрема, О. В. Бєлякова є керівником держбюджетної теми «Формування теоретико-

методологічних засад забезпечення економічного розвитку регіону та його оцінка в 

стратегічній перспективі». 

Навчальну, науково-методичну, виховну роботу забезпечує 

висококваліфікований науково-педагогічний склад кафедри готельно-ресторанного 

бізнесу, сформований з докторів та кандидатів наук, професорів та доцентів, серед яких 

є відмінники освіти України, заслужені діячі культури, науки і техніки та провідні 

спеціалісти готельно-ресторанного і туристичного бізнесу України, які мають наукові 

та науково-методичні праці, присвячені дослідженню проблем та перспектив розвитку 

галузі гостинності, вивченню інновацій у ресторанному та готельному бізнесі. 

Кафедра має потужний науково-педагогічний склад: Михайло Іванович 

Пересічний, доктор технічних наук, професор; Валентина Андріївна Русавська, 

кандидат історичних наук, професор, заслужений працівник культури України; Юрій 

Олегович Карягін, кандидат економічних наук, професор кафедри, Віктор Віталійович 

Архіпов, кандидат технічних наук, професор кафедри; Ігор Миколайович Грищенко, 

кандидат технічних наук, професор кафедри; Ольга Сергіївна Ляховська, кандидат 

культурології, доцент кафедри; Галина Арсенівна Толок, кандидат технічних наук, 

доцент; Олена Юріївна Завадинська, кандидат технічних наук, доцент; Світлана 

Михайлівна Пересічна, кандидат технічних наук, доцент; Тетяна Вікторівна Бровенко, 

кандидат технічних наук, доцент кафедри та ін.  

У складі кафедри працюють асистенти, які навчаються в аспірантурі.  

Таким чином, маючи потужний потенціал з усіх напрямків діяльності вищої 

школи, кафедра готельно-ресторанного бізнесу спрямована на подальші майбутні 

перемоги, відкриття, винаходи. 
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Олексій Іванович Лазарев, 

кандидат архітектури, доцент  

 

ІННОВАЦІЙНІ НАПРЯМКИ ТА СУЧАСНІ ДОСЯГНЕННЯ 

КАФЕДРИ ДИЗАЙНУ СЕРЕДОВИЩА 
 

Підготовку фахівців дизайну середовища було розпочато у 2001 році. Проект 

дизайнерської освіти у КНУКіМ було запропоновано Михайлом Михайловичем 

Поплавським, доктором педагогічних наук, професором, з метою забезпечення нового 

рівня освіти в галузі прикладного мистецтва, дизайну та художнього моделювання. 

Першим завідувачем кафедри був Вадим Адільйович Абизов, доктор архітектури, 

професор, академік Української академії архітектури. 

Нині на кафедрі дизайну середовища КНУКіМ працюють визнані фахівці – 

архітектори, мистецтвознавці, будівельники, теоретики історії і культури, художники 

декоративного мистецтва, історії дизайну, ландшафтного дизайну. 

Формування майбутніх спеціалістів на кафедрі 

дизайну середовища засноване на впровадженні доктором 

мистецтвознавства, професором, почесним академіком 

АН Вищої школи України, членом Національної спілки 

художників України Михайлом Романовичем 

Селівачовим вивчення основних інноваційних напрямів 

у світовому та вітчизняному дизайні, застосуванні 

сучасних досягнень при проектуванні об’єктів 

середовища, надання змоги розкрити творчій потенціал 

студента на основі сучасних інноваційних технологій. 

Ігор Савич Бондар, заслужений працівник 

культури України, доцент, у своїх лекціях впроваджує 

використання наукових і технічних знань конструювання об’єктів дизайнерського 

середовища з позиції ергономічного аналізу, специфіки предметного оточення, що 

поєднує в собі ергономічну логіку з ідейною художньою виразністю. 
 

 
 

Урочисте вручення дипломів випускникам. 

Зліва направо: О. М. Яремчук, І. С. Бондар та студенти кафедри. 
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Олексій Іванович Лазарєв, кандидат архітектури, доцент, академік Академії 

будівництва України, член Спілки архітекторів України, член Спілки дизайнерів, 

викладає формоутворення штучного середовища та новий напрям діяльності 

екологічного проектування – «екодизайн», біонічні дослідження надвисотних 

«біотектонів», аркологія (наука організації тримірних містобудівних систем 

майбутнього).  
 

 
 

Засідання кафедри. 

Зліва направо: О. І. Овчаренко, О. В. Дубовий, О. І. Лазарєв, О. М. Яремчук,  

В. Ф. Стрілець, А. В. Кулик, О. С. Подволоцька, Н. А. Лоліна, А. В. Куліковська. 

 

Комп’ютерні технології проектування середовища забезпечують навчально-

творчий процес, що дозволяє майбутнім фахівцям широко впроваджувати можливості 

комп’ютерної графіки, на високому професійному рівні викладає заступник завідувача 

кафедри, ст. викладач, пошукач КНУКіМ, член Спілки дизайнерів України Олег 

Михайлович Яремчук, що важливо при підготовці експозиційних матеріалів та 

створенні комп’ютерної моделі проекту високого рівня, який включає елементи 

ландшафтного дизайну та зображення інтер’єрів та екстер’єрів проектів. 

Кандидат сільсько-господарських наук, доцент, заступник декана факультету 

Олексій Володимирович Дубовий викладає спеціальності: декоративна дендрологія 

та квітникарство, ландшафтне проектування, озеленення інтер’єрів. Сфера наукових 

інтересів включає вивчення морфологічних, еколого-біологічних, декоративних 

особливостей рослин, принципів їх використання в ландшафтному дизайні, їх підбору 

для побудови флора- і фіто-композицій при озелененні інтер’єрів та зимових садів. 

Надія Анатоліївна Лоліна – кандидат мистецтвознавства, доцент, художній 

керівник курсу впроваджує використання знань для вивчення майбутніми фахівцями у 

процесі проектування враховувати естетичні та психологічні аспекти сприйняття 

образного вирішення об’єктів дизайну, застосовувати основні графічні прийоми та 

шрифти для повного та всебічного розкриття власної дизайнерської ідеї; розробки зон 

масового відпочинку, літніх кафе, об’єктів соціально-культурного призначення у 

міському середовищі. У рамках дисципліни «Проектування в дизайні середовища» 

студентам надається можливість розкрити свій творчий потенціал, проявити себе в 
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професійному сенсі. Вивчення послідовності виконання проектів, їх специфіку на 

прикладі розробок конкретних об’єктів, розробкою деталей внутрішнього та 

зовнішнього середовища, розуміти кожен елемент середовища – як окрему сутність, 

що впливає на сприйняття загального об’єкту розробки. 
 

 
 

Посвята у першокурсники. 

У центрі: В. В. Саламатова, М. Р. Селівачов, О. І. Лазарєв зі студентами факультету  

дизайну і реклами. 

 

 
 

Зліва направо: Т. О. Божко, Н. А. Лоліна, О. І. Лазарєв, В. Ф. Стрілець, А. В. Кулик,  

О. І. Овчаренко, А. В. Будник, О. П. Пенчук. 
 

Олексій Ілліч Овчаренко – член Національної спілки художників України, 

член Спілки дизайнерів України, кандидат мистецтвознавства, доцент. Викладає базові 

предмети з рисунку, живопису, композиції, спец рисунку де студенти досягають 
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художньо-професійних навичок, отримують загально естетичний та професійний 

фундамент для свого подальшого фахового розвитку в дизайні. 

На кафедрі працюють дизайнери-практики: Стрілець Валерій Федорович – член 

спілки дизайнерів України, ст. викладач, художник декоративного мистецтва, 

пошукач; Кулик Андрій Віталійович – провідний дизайнер компанії «Nimfea», 

співзасновник студії «Arts LonGa», викладач кафедри; Куліковська Альона 

Вікторівна – магістр дизайну, викладач, асистент. 

Студенти кафедри взяли активну участь у конкурсі бакалаврських робіт у рамках 

XXII–XXIV Всеукраїнського конкурсу огляду дипломних проектів «КНУБА. ОГЛЯД-

КОНКУРС ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТІВ: АРХІТЕКТУРА, ДИЗАЙН» серед ВНЗ в галузі 

архітектури та дизайну, що відбувся 26–31 жовтня 2015 р. в КНУБА. Представлені 

роботи студентів кафедри дизайну середовища факультету дизайну і реклами 

Київського національного університету культури і мистецтв здобули гідну оцінку 

поважного журі конкурсу.  

Проекти та дипломи наших випускників: 

– дипломи 1-го ступеня: Панасюк М. Н. (керівник проф. Абизов В. А.);  

Пазюра В. В. (керівник Яремчук О. М.); 

– дипломи 2-го ступеня: Мельник О. О. (керівник доц. Лазарєв О. І.),  

Черкай Ж. Л. (керівник Яремчук О. М.); 

– дипломи 3-го ступеня: Борсукова К. А. (керівник доц. Лоліна Н. А.),  

Ковтун К. В. (керівник проф. Самойлович В. В.), Сівашенко О. О. (керівник  

Яремчук О. М.). 
 

 
 

Випускники-магістри з М. Р. Селівачовим. 
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Олександра Петрівна Пенчук, 

кандидат технічних наук, доцент, 

завідувач кафедри дизайну одягу 

 

15-РІЧНИЙ ЮВІЛЕЙ КАФЕДРИ ДИЗАЙНУ ОДЯГУ 
 

Розвиваючись у межах загальноєвропейських глобалізаційних процесів, Україна 

проходить типові для європейських країн стадії розвитку художньо-промислової 

освіти, що окреслили «Дизайн одягу» як один із самих пріоритетних та популярних 

напрямків. Причина в тому, що саме «Дизайн одягу» людство частіше за все асоціює з 

модою. Мода для українців – це частинка нашої самоідентифікації, зрештою – 

національна етнокультурна репутація за кордоном. 

Кафедра «Дизайну одягу» КНУКіМ є складовим структурним підрозділом 

факультету дизайну та реклами. Це вочевидь найстарша та найдосвідченіша кафедра 

фахового спрямування «дизайн», впровадженого в Київському національному 

університеті культури і мистецтв у 2001 році під координуванням доктора філософії 

професора Юрія Григоровича Легенького, який і став першим її завідувачем та 

науковим фундатором. Цьогоріч кафедра дизайну одягу КНУКіМ святкує свій 15-

літній ювілей! 

В різні роки свій внесок у становлення та розбудову кафедри зробили проф. 

Білякович Л. М., доц. Шандренко О. М., проф. Гардабхадзе І. А., доц. 

Гамалія К. М., кожен з яких у свій час очолював кафедру. Від 2014 року кафедру 

очолює кандидат технічних наук, доцент, відомий фахівець з конструювання та 

моделювання одягу Олександра Петрівна Пенчук. 

На погляд науково-педагогічного складу кафедри, фахівець з проектування 

костюма як системи, крім великого запасу спеціальних знань, повинен володіти 

гнучким художнім мисленням, вміти точно описувати явища і події. Для цього є 

характерним експериментальний підхід, що доводить істинність і необхідність нового 

проекту. У той же час дизайнер одягу повинен вміти мобілізувати свої почуття, 

фантазію, поетичні та образні асоціації. Треба, щоб запас академічних знань і 

майстерності не притупили гостроту чуттєвого сприйняття світу художника у його 

багатогранності та філософському переосмисленні. 

З огляду на це, процес викладання на кафедрі насичений творчими знахідками 

та має певні ноу-хау. Так, з 2012 р. в навчальний процес впроваджена «система 

майстрів курсів», коли за студентами кожного курсу закріплюється визнаний метр у 

галузі дизайну одягу України, провідний вітчизняний дизайнер. Студенти пишаються 

своїми майстрами курсів та переймають їх безцінний практичний досвід не тільки в 

стінах КНУКіМ, а й регулярно відвідують покази колекцій своїх наставників на 

Ukrainian Fashion Week та проходять практику на базі творчих дизайн-студій та 

будинків моди. 

На кафедрі дизайну одягу, мабуть, не можна виділити провідних викладачів, 

тому що кожен з них є самобутньою висококваліфікованою особистістю, рідкісним на 

сьогодні фахівцем і ентузіастом свого професійного напрямку, прекрасним педагогом: 

- Костельна Марія Валентинівна, провідний український дизайнер, власник 

бренду «Kostelni unicum» та Будинку Моди KOSTEL`NI., лауреат конкурсів 

«Хрустальный силуэт» та «Львівські сезони», постійний (а віднедавна – почесний) 

учасник Lviv Fashion Week та Ukrainian Fashion Week; 
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- Каневський Олександр Анатолійович, відомий в Україні та її межами 

дизайнер, власник бренду SASHA KANEVSKI, постійний учасник Ukrainian Fashion 

Week, володар Української премії в галузі моди BEST FASHION AWARDS 2014 та 

2015 рр. в номінації найкращий дизайнер чоловічого одягу, дипломант «International 

Promise» на VII фестивалі моди в Мілані для країн пострадянського простору; 

- Бублик Анна, провідний український дизайнер, власник бренду Anna Bublik, 

дійсний член міжнародної громадської організації «Українська Рада Моди», в Україні 

отримала звання «Фаворит року» в номінації «Дизайнер костюма» та медаль «Фаворит 

успіху 2006», відкрила моно брендові бутіки в п’яти містах України, постійний учасник 

Ukrainian Fashion Week; 

Серед викладачів кафедри:  

- Гардабхадзе Ірина Анатоліївна, професор;  

- Білякович Ліана Миколаївна, професор, член Спілки дизайнерів України, 

закінчила докторантуру КНУКіМ, член спеціалізованої вченої ради КНУКіМ по 

захисту кандидатських дисертацій спеціальності 17.00.07 «Дизайн»;  

- Гамалія Катерина Миколаївна, доцент, закінчила докторантуру КНУКіМ; 

член спеціалізованої вченої ради КНУКіМ по захисту кандидатських дисертацій 

спеціальності 17.00.07 «Дизайн»;  

- Шандренко Ольга Миколаївна, доцент, закінчила докторантуру КНУКіМ;  

- Кисельова Катерина Олександрівна, доцент, навчається у докторантурі 

КНУКіМ; 

- Островецька Маргарита Олександрівна, доцент; 

- Литвиненко Наталія Миколаївна, доцент. 

Креативність кафедри завжди втілювалась у інноваційних творчих проектах та 

системному підході до навчально-освітнього процесу:  

- поєднання академічних та евристично-експериментальних методик у 

навчальному процесі;  

- формування науково-педагогічного колективу з досвідченої когорти  

висококваліфікованого науково-педагогічного складу та практикуючих метрів 

української індустрії моди;  

- системний підхід у висвітленні навчального матеріалу не лише на основі 

вітчизняних та зарубіжних теорій, а й на базі поєднання сучасних методик дизайн-

проектування, формоутворення, конфекціювання, комп’ютерної візуалізації та 

технологій виготовлення костюма, а також прогнозування напрямків його розвитку на 

2-3 роки вперед. 

Методологія підготовки фахівців напрямку «Дизайн одягу» у КНУКіМ постійно 

вдосконалюється та оновлюється. Викладачі кафедри вивчають і переосмислюють 

закордонний досвід, насамперед – досвід вищої школи Італії, Франції, Бельгії, Англії 

та Польщі, - як такий, що досяг високого рівня і водночас має найбільший «ступінь 

сумісності» з традиціями освітньої дизайнерської галузі в Україні. Проектування 

костюма – один з найскладніших та найбільш витончених видів дизайнерської 

діяльності, пов’язаної безпосередньо з самою людиною. Делікатна складність 

внутрішньої організації системи костюма пояснюється багатошаровим системним 

підходом до його проектування: 

- психологічно-емоційною багатогранністю об’єкта проектування – людини; 

- полістилізмом сучасного костюма; 

- культурогенезом етнічних проявів, обрядів, звичаїв, художніх аспектів та 

естетичних уподобань; 
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- розмаїттям зовнішніх зв’язків костюма з іншими системами – природою, 

довкіллям, соціумом, мистецтвом, культурою, психологією тощо; 

- технологічними інноваціями на всіх етапах проектування та виготовлення 

костюма. 

Дизайн одягу, у цілому, суттєво відрізняється від інших видів дизайну. Не часто 

зустрінеш творчий фах, від носія якого вимагають систематичних доказів його таланту, 

і, як мінімум, кожні півроку – представлення творчого звіту у вигляді сезонних 

колекцій. Наші випускники разом з українськими дизайнерами одягу шукають власну 

дорогу на вітчизняний та світовий ринки, усвідомлюючи недостатню ефективність для 

них західних бізнес-схем. Водночас становлення повноцінної дизайнерської діяльності 

вимагає побудови модного бізнесу, вивчення особливостей маркетингу, уміння 

прогнозувати тенденції, високої професійної підготовки. 

Особливістю нашої методології викладання та наукових підходів до навчального 

процесу є не лише виховання творчих особистостей з широкою образно-асоціативною 

уявою, а підготовка конкурентоздатних фахівців світу моди, компетентних та 

освічених лідерів, здатних адекватно діяти в умовах сучасної ринкової дійсності. 

Кафедра дизайну одягу забезпечує викладання 26 навчальних дисциплін, деякі з 

яких є авторськими, ексклюзивними та запатентованими. Так дисципліни «Аналітика 

світових трендів», «Прогнозування моди», «Прогнозування у проектній культурі» у 

царині вищої школи країн СНД викладаються лише у Київському національному 

університеті культури і мистецтв. Їх науково-методична оригінальність та змістовне 

наповнення закріплені офіційними Авторськими свідоцтвами України. В основу 

концепції програм цих дисциплін покладено узагальнений досвід та змістовний 

алгоритм освітнього процесу провідних європейських ВНЗ, - Institute Marangoni (Італія, 

Мілан); International Institute Fashion, Design and Marketing «POLIMODA» (Італія, 

Флоренція); Міжнародної школи мистецтва і моди «MOD’ART  INTERNATIONAL» 

(Франція, Париж); Французького інституту моди IFM (l’Institut Francais de la Mode); 

Лондонського коледжу моди LCF (London College of Fashion); Лондонського 

Центрального коледжу мистецтва і дизайну ім. Святого Мартіна (Central Saint Martins 

College of Art and Design) та ін., - доповнений авторськими методиками проф. 

Білякович Л. М. 

До унікальних оригінальних дисциплін належить також «Дизайн аксесуарів», 

розроблена і впроваджена випускницею та аспіранткою кафедри, а нині відомим 

дизайнером аксесуарів – Оленою Романовою (власниця бренду Elena Romanova). 

Сьогодні роботи Олени прикрашають сторінки модних глянців (зокрема, журналу 

Vogue) Італії, Франції, Росії, Німеччини. Дизайнерка постійний член Ukrainian Fashion 

Week, співпрацює з брендами TAGO, Cathy Telle, UBERlove та ін., створюючи лінійки 

прикрас для їх колекцій одягу; її візитівкою є витончений смак, етно-натхнення та 

надскладні технології створення аксесуарів. Серед постійних замовників О. Романової 

практично весь зірковий бомонд України – Ірина Білик, Анастасія Приходько, Катя 

Осадча, Монро, Наталя Могилевська, Маша Єфросиніна та багато ін. 

Протягом 15 років роботи кафедри видано різноманітні навчальні посібники та 

наукові монографії, авторами яких є: Легенький Ю. Г., Шандренко О. М.,  

Гардабхадзе І. А. 

На кафедрі дизайну одягу захищено дві кандидатські дисертації за спеціальністю 

17.00.07 «Дизайн», зокрема:  

– Шандренко Ольга Миколаївна «Віртуальні виміри моди ХХ століття» (2007, 

науковий керівник: проф. Легенький Ю. Г.);  
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– Воронцова Олександра Михайлівна «Італійський світський костюм XV-XVI ст. 

та його вплив на дизайн сучасного одягу» (2014, науковий керівник проф. Білякович Л. 

М.). 

Упродовж 2013–2015 рр. кандидатами філософських наук стали випускниці 

кафедри Дерман Лілія, Бугай Наталія та Корнієнко Юліана, які сьогодні поширюють  

ідеї науково-методологічної школи КНУКіМ на кафедрі дизайну та реклами 

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. 

Викладачі та студенти кафедри беруть активну участь у всеукраїнських та 

міжнародних науково-практичних конференціях, конкурсах, фестивалях, виставках 

тощо. Плідний творчий тандем викладачів і студентів приніс вагомі здобутки. Так, 

останній рік позначився численними перемогами: 

- XV міжнародний конкурс молодих модельєрів-дизайнерів «Печерські 

каштани» – 3 місце у номінації «Лялька-Текстиль» – студентки 2-го курсу Горохова 

Анастасія, Тарасова Ірина; 

- Український тиждень мистецтв «Візуалізація»: Міжнародний декоративно-

прикладний конкурс у номінації «Лялька та іграшка» – 1 місце – студентки 2-го курсу 

Горохова Анастасія, Тарасова Ірина; 

- Український тиждень мистецтв «Візуалізація»: Міжнародний конкурс 

художнього текстилю у номінації «Дизайн одягу та взуття» – 1 місце – студентка 4 

курсу Островерхова Ксенія; 

- Український тиждень мистецтв «Візуалізація»: Міжнародний декоративно-

прикладний конкурс у номінації «Прикраси та аксесуари» – 1 місце – студентка 4-го 

курсу Федоревська Маргарита; 

- 3 червня у рамках проекту «Fashion Globus Ukraine» – «Україна – країна 

краси» (за підтримки провідного українського дизайнера Голди Виноградської) 

відбувся показ творчих робіт студентів 2-4 курсів у ТВК «Глобус». 

- у січні 2016 р. студенти продемонстрували свої колекції в рамках міжнародної 

виставки Kiev Fashion и ANTVAN Fashion Days у ВЦ «Олімпійський»; 

У травні 2008 р. з ініціативи факультету дизайну КНУКіМ та кафедри дизайну 

одягу було започатковано новий Всеукраїнський фестиваль молодих дизайнерів 

«DESIGN-KNUKIM. Uni FESTIVAL», де студенти змогли продемонструвати власні 

колекції у вигляді змагання перед висококваліфікованим журі (Віктор Анісімов, Ірина 

Каравай, Олександр Гапчук, Олена Журба та ін. метри української індустрії моди). 

Фестиваль відбувся у самому серці Києва – на вул. Хрещатик в Українському Домі. 

Були представлені наступні номінації – конкурс однієї сукні; конкурси колекцій – pret-

a-porter, pret-a-porter de lux, folk, ProArt; конкурс бліц-проект. Всього студентами було 

продемонстровано 68 колекцій, 17 одиниць в конкурсі однієї сукні, 26 бліц-проектів. У 

подіумних дефіле прийняли участь 60 манекенниць одягу. Роботу фестивалю 

висвітлювало 12 телеканалів, 8 газет та глянцевих видань, а відео-ролик з дайджестом 

фестивалю показали по телебаченню більше 50 разів! Це був прекрасний початок тепер 

уже традиційного Фестивалю студентської моди та дизайну КНУКіМ. 

Викладачів кафедри дизайну одягу впізнають з екранів телебачення та інтернет-

ресурсів. Оскільки багато хто з них – Пенчук О. П., Гардабхадзе І. А., Білякович Л. М., 

Шандренко О. М., Кисельова К. М., Гамалія К. М. – є постійними членами журі 

конкурсів, фестивалів та професійних виставок всеукраїнського та міжнародного 

формату, учасниками телепередач та культурно-мистецьких заходів.  

Так, проф. Білякович Л. М. традиційно виступає з лекціями та майстер-класами 

з прогнозування моди перед аудиторією Ukrainian Fashion Week, міжнародної виставки 
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Kyiv Fashion, 27 березня 2016 р. планується виступ на Lviv Fashion Week, є спікером 

онлайн-конференцій з питань розвитку моди в Україні з вітчизняними ЗМІ, тренінг-

консультантом Гільдії виробників одягу України. 

Гордістю кафедри і показником ефективності професійної підготовки її 

студентів, звісно, є досягнення випускників. Кафедрі дизайну одягу КНУКіМ дійсно є 

ким пишатися. На сьогодні географія успішної професійної діяльності випускників 

кафедри охоплює понад десять країн світу – Франція, Німеччина, Іспанія, Греція, 

Туреччина, Англія, Польща, Індія, Норвегія, Бельгія, Чехія. Молоді дизайнери одягу 

проектують та виготовляють одяг прет-а-порте, спортивний, святковий, весільний, 

дитячий; займаються створенням іграшок та прикрас, викладацькою діяльністю, 

фрілансом, ведуть професійні блоги та сайти, перемагають у конкурсних програмах 

Ukrainian Fashion Week «Погляд у майбутнє» (Старушко Анна, випускниця 2013 року, 

Харітонцев Кирило, випускник 2014 року, Бєльська Наталія, випускниця 2014 року). 

За останні роки випускниками кафедри засновано та офіційно зареєстровано 

більше десятка власних брендів! Серед яких – Русинович Софія (вип. 2006 р.) – 

співвласниця бренду Roussin Fashion Studio; – Гриб Галина (вип. 2009 р.) – власниця 

дизайн-ательє; – Лозінська Оксана (вип. 2009 р.) – власниця бренду аксесуарів; – 

Масляннікова Анна (вип.2012 р.) – власниця бренду Moysladkiyfetish; – Петракова 

Кристина (вип.2012 р.) – власниця бренду Tina Petrakova; – Бітус Станіслав (вип. 2013 

р.) – власник бренду Bitus Tsarik; – Литвин Анна (вип.2013 р.) – власник бренду 

іграшок «АНЯТВОРЕ»; – Піскова Ірина (вип. 2013 р.) – власник бренду FOBERINI; – 

Шубіна Оксана (вип. 2013 р.) – власник бренду «Шубіна-Концепт»; – Бурченя Іванна 

(вип. 2014 р.) – власник бренду BOORINA та ін. 

У липні 2015 року в Одесі відбувся фінал XVI Всеукраїнського конкурсу 

молодих дизайнерів одягу «Погляд у майбутнє» в рамках Holiday Fashion Week-2015. 

Власником другої офіційної премії став наш випускник 2014 року Кирило Харітонцев. 

Як нагороду він отримав можливість пройти курс навчання Fashion Production у Мілані 

на базі університету з підготовки спеціалістів у галузі моди та дизайну Istituto 

Marangoni. 

Третю офіційну премію у цьому престижному конкурсі здобула випускниця 

кафедри дизайну одягу КНУКіМ 2014 року Марина Корешкова. Вона отримала 

можливість безкоштовної участі у Міжнародному конкурсі дизайнерів Benext Fashion 

Design Contest (Мілан). Таким чином, з трьох офіційних премій найпрестижнішого 

Всеукраїнського конкурсу молодих дизайнерів-2015 – дві отримали саме наші 

вихованці! 

Гармонійне функціонування та успішна професійна діяльність наших 

випускників у різноманітних галузях fashion-індустрії світу свідчать про повноту 

розвитку дизайнерської школи КНУКіМ та її високий сучасний рівень. 
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Наталія Сергіївна Удріс, 
кандидат соціологічних наук, 

доцент кафедри графічного дизайну і реклами 

 
БЕЗ БОЛОНСЬКОЇ СИСТЕМИ! 

ДО ЮВІЛЕЮ КАФЕДРИ ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ ТА РЕКЛАМИ 
 
Кафедра графічного дизайну та реклами, створена у 2006 році, є однією з трьох 

фахових випускаючих кафедр у структурі Інституту дизайну та реклами КНУКіМ. Це 

молода і креативна кафедра, що готує випускників до вільного й варіативного 

володіння усіма видами проектно-графічної мови, розробки та реалізації будь-яких 

фахових проектів графічного дизайну. Кафедра спрямовує свої зусилля на підготовку 

конкурентоздатних фахівців, що ґрунтується на пріоритетному значенні творчого 

мислення та творчого потенціалу особистості, здатної ефективно втілювати новітні 

тенденції часу у створення гармонійного середовища. 

Роки становлення та розбудови кафедри пройшли під головуванням доктора 

архітектури, професора В. А. Абизова та професора мистецтвознавства  

О. А. Лагутенко. 

З 2014 року кафедру очолює Тетяна Олександрівна 

Божко. Зусиллями колективу кафедри розроблено унікальну 

наскрізну структурно-логічну схему процесу навчання 

графічному дизайну, яка щороку оновлюється згідно з 

інноваціями у міжнародному досвіді. Також колективом 

кафедри постійно вдосконалюється Стандарт вищої освіти в 

галузі графічного дизайну (освітньо-професійна програма та 

освітньо-кваліфікаціійні характеристики), що 

використовується як зразок для інших навчальних закладів з 

підготовки дизайнерів-графіків. 

Провідними фахівцями науково-педагогічного складу 

кафедри є А. В. Будник, О. В. Чуєва, Н. С. Удріс, сестри 

С. О. Лопухова та Н. О. Лопухова. 

 
День знань у КНУКіМ. 

Зліва направо: О. В. Чуєва, Н. С. Удріс, Т. О. Божко із студентами та гостями. 
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Провідним завданням, що системно втілювалось кафедрою, є коригування та 

оновлення змістового наповнення навчальних програм та науково-методичних 

комплексів з навчальних дисциплін. Найбільш актуальною потребою є забезпечення 

міждисциплінарних та міжкурсових зв’язків усіх навчальних дисциплін та 

удосконалення навчальних планів з урахуванням досвіду сучасного розвитку дизайну, 

удосконалення змісту навчання, розробки нових форм та методів навчання за 

спеціалізацією. 

Щорічне оновлення викладачами кафедри матеріалу навчальних програм для 

підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра і спеціаліста, 

узгоджується й підпорядковується навчальним робочим планам. Навчально-методичні 

комплекси сформовані з урахуванням наступності та послідовності отримання знань, а 

також із врахуванням всезростаючих розгалужень у фаховій діяльності за 

спеціалізацією графічного дизайну. 
 

 
 

На заняттях з типографіки 
 

 
 

Заняття з дизайн-проектування проводить Т. О. Божко. 
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За десять років роботи кафедри розроблено 6 навчальних посібників, 4 з яких 

вийшли з друку та знаходяться у вільному доступі для студентів та викладачів – 

«Українська графіка ХХ ст.» для студентів спеціалізації «Графічний дизайн і реклама» 

(проф. Лагутенко О. А., 2012), «Теоретичні та практичні основи ВЕБ-дизайну» (доц. 

Бородаєв Д. В., 2010), «Модна ілюстрація: від Ренесансу до Постмодернізму» (доц. 

Удріс Н. С. у співавторстві з проф. Удріс І. М.), «Типографіка з родзинкою» 

(Чуєва О. В. та доц.Удріс Н. С.) та «Рекламна комунікація» (доц. Удріс Н. С.). 

Видано монографію «Петро Бевза. Живопис» (проф. Лагутенко О. А.) та наукове 

видання «Священне ремесло Мокоші» (доц. Босий О. Г.). 
 

 
 

 
 

Заняття з рекламних комунікацій проводить Н. С. Удріс. 

 

Протягом першого десятиріччя на кафедрі було захищено 2 дисертаційних 

дослідження з графічного дизайну: «Методичні основи удосконаленя проектування 

продукції графічного дизайну», автор Божко Т. О. (2011 р.) та «Проектно-художній 

інструментарій дизайну сучасних споживчих пакувань», автор Чуєва О. В. (2014 р.). 

Будник А. В. підготовив до захисту дослідження «Дизайн українського видовищного 

плакату першої половини ХХ ст.: засоби та прийоми». Наукові здобутки цих 

досліджень стали підґрунтям для удосконалення структури навчальних завдань для 

студентів. 
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Викладачі та студенти кафедри беруть активну участь у всеукраїнських та 

міжнародних конкурсах з графічного дизайну, проводять індивідуальні виставки та 

приймають участь у тематичних виставкових експозиціях. Протягом десятиріччя 

становлення та розвитку їх відбулось чимало, а саме: 

1. Всеукраїнський конкурс «Пакування майбутнього», що проводиться під 

егідою Клубу пакувальників України: Анна Тюканько (2 місце, 2010);  

2. Конкурс соціального плакату «Антижлобство», що проводився під егідою РА 

«Young & Rubicam» і галереї Антіна Мухарського: Артем Ковалик (2 місце, 2010, 

плакат «Змінюється форма – зміст залишається»); 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Творчість студентів 
 

3. Конкурс Naked Street Fashion: Сергій Комлєв (шорт-лист фонду  

О. Франчук «Антиснід», 2010, роботу оприлюднено на сайті); 

4. Конкурс молодих дизайнерів «Україна-бренд»: Сергій Комлєв (шорт-лист, 

Роботу опубліковано у часописі Weekly.UA № 20(19) 28.05-03.06.2010. Стаття «Новые 

символы Украины» (стор. 44).) 

5. Міжнародна виставка-конкурс сучасного предметного дизайну «Об’єкт 

«Зонт»»: О. В. Чуєва (2011); 
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6. Конкурс графічного дизайну «Логотип м. Києва»: студенти 4-го та 5-го курсів 

(2011); 

7. Український студентський фестиваль реклами: Максим Подолянюк (2010, 1 

місце у номінації «Поліграфічна реклама»), Ганна Лукасевич та Олександра Куціна 

(2011, заохочувальні дипломи у номінації «Дизайн-плаката»), Марина Кагукіна (2015, 

заохочувальний диплом), Ксенія Шляхтіна (2015, ІІІ місце), Наталія Авраменко (2015, 

ІІ місце), Сандра Фараон (2015, І місце); 

8. Конкурси пакувальної продукції «Українська зірка упаковки» (Богдан 

Канило, 2014, 1 місце), та «Упаковка молодих-2014» (Світлана Март, 1 місце); 

9. Міжнародний конкурс «Українське мистецтво»-2014: Олена Ждановських (1 

місце у номінації «Дизайн книги»), Наталя Вакуленко (1 місце у номінації «Дизайн 

плакату»), Ольга Сидорко (1 місце у номінації «Дизайн поліграфічної продукції»), 

Ірина Мизрова (1 місце у номінації «Стрит-арт»); 

10. Всеукраїнському фестивалі-конкурсі соціальної реклами «Україна – Єдина» 

(2014): Ірина Мизрова, Віолета Приходько та Інесса Приходько, Тетяна Фисюк 

(заохочувальні дипломи); 

11. Всеукраїнській конкурс «150 років пляшці Кока-Кола» (2015): Ірина Головко 

(член фінальної призової двадцятки «Топ-20»); 

12. Всеукраїнський конкурс Пасхальних листівок (2015): Юлія Матюшко, 

Дмитро Філоненко (заохочувальні дипломи); 

13.  Конкурс «Український патріотичний плакат 2015» за організацією Антіна 

Мухірського (2015): Анастасія Шевчук, Марія Попова, О. В. Чуєва, Ксенія Шляхтіна, 

Віолетта Приходько, Руслан Рабенко; 

14. Ukrainian Design: The Very Best of 2015: В. Перекрест (диплом переможця у 

категорії Graphic Design: Illustration & Photography); 

15. Всеукраїнський конкурс патріотичного плакату (2015): Володимир Болбас, 

Ольга Король (Дипломи третього ступеня). 

Кафедра графічного 

дизайну та реклами є 

співорганізатором 

Фестивалю дизайну і 

реклами, організованого та 

проведеного факультетом 

дизайну і реклами КНУКіМ 

у 2010, 2011, 2013 рр. 

У 2013 році 

Фестиваль під назкою 

«ProArt» пройшов на 

найвишому рівні, 

об’єднавши студентів-

учасників з понад 15 міст 

України та досвідчених 

дизайнерів як почесних гостей та членів журі. Саме викладачі та вихованці кафедри 

розробляли фірмовий стиль фестивалю, проектували та верстали каталог робіт, що 

надійшли до участі. 

Надзвичайно важливою складовою є участь кафедри у соціальних проектах, 

співпраця з громадськими організаціями. Зокрема, у 2014 році під керівництвом 

О. В. Чуєвої було запропоновано 16 студентських розробок на конкурс оформлення 
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приміщення нової будівлі Охматдит, 5 з яких було прийнято до реалізації. На початку 

2016 року реалізовано 2 проекти спільно з Київським міським Центром роботи з 

жінками. Студентами кафедри під керівництвом Н. С. Удріс було розроблено 

професійні соціальні плакати: Шевчук Анастасія – плакат «Захист. Безпека. Порада», 

Шляхтіна Ксенія – серію плакатів «Збережи свою гідність!». Тема – запобігання 

домашньому насильству, заклик до жінок відстоювати власні погляди, а також 

інформування про Притулок для тимчасового перебування жінок, що зазнали 

домашнього насильства. Ще один інноваційний проект – серія плакатів з портретами 

жінок, які досягли успіхів у різних сферах та зробили внесок у суспільне життя Києва 

для акції «Киянка року – 2015». Автор проектів – Авраменко Наталія, керівник – 

Н. С. Удріс. 
 

 
 

Перегляд конкурсних робіт. 

Зліва направо: О. В. Чуєва, Н. С. Удріс, А. В. Будник. 
 

Всеукраїнські тематичні виставки та мистецькі проекти: 

1. Різдвяна виставка: Канєвський М. Є. (січень 2010 року);  

2. Всеукраїнська виставка «Україна: від Трипілля до сьогодення»: 

Канєвський М. Є. (2010), Будник А. В. (2016), Удріс Н. С. (2016); 

3. Виставка, присвячена Дню Перемоги: Канєвський М. Є. (2010); 

4. Виставка виїзного пленеру «Мар’янівська пастораль-2010», присвяченого 

110-річчю видатного українського тенора І. С. Козловського, 3 графічних аркуші 

«Життя Івана Козловського» (Премія КОНСХУ ім. Георгія Нарбута); 

5. Всеукраїнська триєнале графічного дизайну «Брама дизайну-2011»: Будник 

А. В., Чуєва О. В., Удріс Н. С., студент Батура Д. С.; 

6. Всеукраїнський мистецький проект «Справжні українці» (2016): 

Будник А. В., Чуєва О. В., Удріс Н. С., Шевчук Анастасія (студентка 4-го курсу); 

7. Фестиваль «Булгаківська весна» (м. Буча), присвячений 120-й річниці із дня 

народження Михайла Булгакова: Будник А. В. (фірмовий стиль); 

8. Всеукраїнська виставка книжкової графіки 1992–2010: дизайн  монографії 

«Українська графіка першої третини ХХ століття» (Київ : Грані-Т, 2006), «Graphein 

графіки: Нариси з історії української графіки ХХ ст.» (Київ : Грані-Т, 2007): 

Будник А. В. спільно з В. Рагозіним); 
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9. Дизайн і продакшн арт-проекту «Метромузей художника Анатолія 

Тартаковського» у Київському метрополітені (з 2011): Будник А. В. 

10.  Виставка арт-книги в рамках фестивалю дитячої книги «Азбукове 

Королівство Магів і Янголів» у Музеї книги і друкарства України: Письменна Ірина 

(2013), Удріс Н. С. (2014), Чуєва О. В. (2014), Дзюбак Лєра (2014), Козачок Юля (2014);  

Викладачі кафедри беруть активну участь у виїзних пленерах: Будник А. В. 

(«Мар’янівська пастораль-2010», до 110-річчя видатного українського 

тенора І. С. Козловського, автор каталогу робіт учасників); Каневський М. Є. 

(м. Прага), Удріс Н. С. (м. Тбілісі) 

Кафедрою організовано та проведено наукові заходи: 

 Всеукраїнська науково-теоретична конференція КНУКіМ «Роль митця і 

традиційних інститутів мистецтва за умов всезростаючого впливу культурних 

індустрій» (22–23.12.2009); 

 Становлення і розвиток етнодизайну: український та європейський досвід» 

(28–30.10.2010); 

 Науково-практична конференція «Графічний дизайн другої половини ХХ–

ХХІ ст.» (19.04.2011); 

 Науково-практична конференція магістрантів й аспірантів «Тенденції 

розвитку дизайну в контексті інновацій ХХІ ст.» (20.04.2013); 

 Всеукраїнська науково-практична конференція «Етнодизайн в контексті 

інновацій ХХІ-го ст.» (16–17.04.2014); 

 Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми дизайн-

освіти в європейському вимірі» (22–23.04.2015) 
 

 
 

Всеукраїнська науково-практична конференція  

«Етнодизайн в контексті інновацій ХХІ ст.», 2014 р. 

 

Науково-педагогічний склад кафедри бере активну участь у конференціях, 

організованих іншими навчальними закладами України та зарубіжжя (Черкаси, Харків, 

Люблін). 

Кафедра графічного дизайну та реклами є постійним партнером наукових та 

дизайнерських проектів спільно з такими організаціями, як Київський осередок Спілки 
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дизайнерів України, журнал «Упаковка» (Чуєва О. В. – дизайн обкладинок та верстка, 

член редколегії, Удріс Н. С. – цикл наукових дослідження «Дизайн пакувань в 

парадигмі соціальних відношень», Божко Т. О. – членство у журі конкурсів 

«ПакЕкспо»); «Клуб пакувальників України», видавництво «Світ успіху», компанія 

«Берег Україна», РА «Ganka-film», Молодіжне відділення Спілки дизайнерів України 

«Варто», поліграфічна компанія «Ваїте», галерея-майстерня «Художня подорож» 

(м. Вишгород), Національний музей народного побуту «Пирогово». 

З 2014 року започатковане проведення майстер-класів зіркових графічних 

дизайнерів і рекламістів – Міхєєва Анна (графічний дизайнер, співорганізатор 

молодіжного відділення Спілки дизайнерів України «Варто»), Ганна Третяк (директор 

РА «Ganka-film»), Антон Бурий (веб-дизайнер, власник власної дизайн-студії), Євген 

Семененко (Голова молодіжного відділення Спілки дизайнерів України «Варто», арт-

директор рекламного відділу ТМ Coca-Cola), Варвара Перекрест (дизайнер та 

ілюстратор), Дмитро Ачкасов (художник-графік, кандидат архітектури, професор ун-

ту штату Колорадо), Федір Кричевський (художник, режисер, нащадок відомого 

українського митця). На базі цих та ін. підприємств, дизайн-студій та рекламних 

агенцій проводиться щорічна виробнича практика студентів. 
 

 
 

Майстер-клас Олексія Руденко, Геральдична палата України. 
 

 
Виставка «Арткнига», Музей книги і друкарства України. 
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Для студентів кафедри постійно влаштовуються цікаві професійно-орієнтовані 

екскурсії: щорічні виставки пакування «Світ ласощів» і «ПАК-ЕКСПО», рекламної 

індустрії «REX», графічного дизайну «Ukrainian design: the Best off», підприємство 

«Укрпластик», експозиції мистецьких галерей та музеїв «М-17», «Музей книги та 

друкарства України»; «Мистецький арсенал», «Пирогово» та ін. 
 

 
 

Всеукраїнська трієнале графічного дизайну «Брама дизайну»,  

Центр сучасного мистецтва М17 
 

Важливим показником ефективної роботи кафедри графічного дизайну та 

реклами КНУКіМ є те, що згідно результатів опитування початку 2016-го року, 95% 

випускників працюють за фахом – розробляють проекти графічного дизайну. Молоді 

дизайнери задіяні у веб-дизайні, поліграфії, дизайні книг та періодичних видань, 

пакувальній індустрії, розробці графічного контенту для сайтів, візуалізації 

комп’ютерних ігор, ілюструванні, ЗD-графіці, створенні рекламної продукції. 

Серед відомих випускників кафедри варто назвати Ірину Письменну 

(видавничий дім «АДЕФ – Україна», провідний дизайнер), Крістіну Карманову (арт-

директор), Богдана Канило (провідний дизайнер агенства «INCH KIEV»), Ярослава 

Черкунова (BBDEO «Провід», провідний дизайнер), Єлизавету Букрєєву (журнал 

«Фокус», дизайнер), Ірину Мизрову (рекламна агенція «Ganka Film», дизайнер 

креативних проектів), Андрія Гомеля (дизайн-студія «Cool style», США), Андрія 

Нисинець (дизайнер компанії «Баядера груп», співпраця з ФК «Динамо-Київ»), Андрія 

Федорова (міжнародна рекламна агенція «LeoBarnett»), Євгена Семененко – арт-

директор компанії «Кока-кола» Україна. Багато хто з випускників співпрацює з 

іноземними дизайн-студіями у формі фрілансу або створюють власні підприємства. 
 

  
Захист дипломів 
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Випуск магістрів 
 

 
 

Дизайн-паті «Український тренд – це модно». 
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Валентина Володимирівна Сінельнікова, 

кандидат історичних наук, доцент, 

завідувач кафедри народної художньої творчості та фольклору 
 

ФОЛЬКЛОРНОМУ АНСАМБЛЮ «КРАЛИЦЯ» - 25! 

 
Фольклорний ансамбль «Кралиця» заснований у 1991 р. на кафедрі 

фольклористики, народного пісенного та інструментального виконавства Київського 

національного університету культури і мистецтв. Засновник та незмінний художній 

керівник – заслужений працівник культури України, професор Іван Григорович 

Сінельніков. Свою назву колектив отримав від міфічного образу-тотему весни, богині 

рослинності у давніх слов’ян.  
 

 
 

Фольклорний ансамбль «Кралиця», 2014 р. 

Засновник і художній керівник – Іван Григорович Сінельніков 
 

Основним напрямком творчої діяльності колективу є дослідження і 

популяризація народних звичаїв, обрядів, пісень, хореографії та інструментальної 

музики України. Основу репертуару колективу складають пісні, записані  

І. Г. Сінельніковим та студентами-фольклористами на українському Поліссі 

(Рівненській, Житомирській і Чернігівській областях), а також пісні Волині, Київщини, 

Наддніпрянщини та інших регіонів України. Театралізована форма концертних 

виступів, яскраві традиційні, автентичні народні костюми, наслідування і сценічне 

втілення народних пісенних традицій – все це надає молодіжному колективу 

«Кралиця» неповторного, самобутнього колориту. 

Фольклорний ансамбль «Кралиця» є лауреатом багатьох міжнародних і 

всеукраїнських конкурсів та фестивалів. Назвемо деякі перемоги колективу: 

 Лауреат Всеукраїнського огляду-конкурсу студентських фольклорних 

колективів (Київ, 1993); 

 Лауреат Міжнародної премії «Дружба» (Київ, 1994); 
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Концерт «Кралиці», м. Київ, початок 1990-х рр. 

 

 Лауреат Міжнародного фольклорно-етнографічного фестивалю «Дни мира на 

Тихом океане» (до 50-річчя Перемоги) (Владивосток, РФ, 1995); 

 Лауреат ІІІ-ої (1999) та І-ої премії (2000) Всеукраїнського молодіжного 

фестивалю «Перлини сезону» (Київ); 

 Володар Гран-Прі Всеукраїнського фестивалю – конкурсу хорових колективів 

ім. Порфирія Демуцького у номінації «Фольклорний ансамбль» (Київ, 2001); 

 Лауреат І-ої премії ІІ-го регіонального конкурсу молодих виконавців 

української народної пісні «З народного джерела» (Рівне, 2002); 

 Лауреат І-ої (2002, 2010) та ІІІ-ої (2004) премії Міжнародного фольклорного 

фестивалю-конкурсу молодіжних фольклорних колективів «Красная горка» (Брянськ, 

РФ); 

 

 
 «Кралиця» після концерту, початок 2000-х рр., м. Київ, Ботанічний сад. 
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Міжнародний фольклорний фестиваль-конкурс молодіжних фольклорних колективів 

«Красная горка» (Брянськ, РФ), 2002 р.  
 

 Володар Гран-Прі ІІІ-го Міжнародного конкурсу фольклорних записів 

національних радіокомпаній EВY «Світозар Страчена Гран-Прі» (Братислава, 

Словаччина, 2007); 

 дипломант Всеукраїнського конкурсу «Нові імена України» (Київ, 2007); 

 Лауреат І-ої премії УІІІ-го Міжнародного фестивалю-конкурсу народної 

музики ім. В. А. Підгірного (Губкин, РФ, 2007);   

 Лауреат Міжнародного музичного фестивалю «Дні молоді країн ГУАМ» 

(Баку, Азербайджан, 2007); 

 Лауреат Міжнародного фестивалю різдвяних звичаїв, колядок та ремесел 

«Співзвуччя – 2007» (Острава, Чехія, 2007); 

 Лауреат Міжнародного фольклорно-етнографічного фестивалю «Духовна 

скарбниця людства» (Ашхабад, Туркменістан, 2010); 

 Лауреат Міжнародного фестивалю-конкурсу української діаспори у світі «Ми 

діти твої, Україно!» (Таллінн, Естонія, 2010); 

 Лауреат Міжнародного фольклорного музичного фестивалю «Rudolstadt 

2010» (Рудольштадт, Німеччина, 2010); 

 Лауреат 57-го Міжнародного фольклорного фестивалю Vuhodna-2011 

(Липтовський Микулаш, Стрба, Словаччина, 2011); 

 Лауреат фольклорного фестивалю «Жили – були…» в рамках VІ-х 

Міжнародних фольклористичних читань, присвячених професору Лідії Дунаєвській 

(Київ, Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка, 2012); 

 Лауреат І-ої премії конкурсу традиційної пісні «Разродимая сторонка» в 

рамках VІІ Міжнародного фестивалю традиційної культури «Станиця» (Волгоград, 

РФ, вересень 2012); 

 Лауреат Міжнародних фестивалів традиційної культури, музики і народного 

танцю (Ербаа, Акчаабат, Туреччина, 2013); 

 Учасник святкувань днів св. кн. Анни Ярославівни у м. Санліс (Франція, 

2015); 

 Лауреат V Всеукраїнського молодіжного історико-етнографічного форуму 

«Богуслав-2015» (2015); 
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 Лауреат VI Всеукраїнського козацького фестивалю «Покрова на Хортиці», 

Запоріжжя, 2015); 

 Лауреат Міжнародного фестивалю колядок і зимових традицій українців 

Румунії (Сегету Мармацієй, Румунія, 2016). 
 

 
 

Міжнародний фестиваль традиційної культури, музики і народного танцю,  

Ербаа, Акчаабат, Туреччина, 2014 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всеукраїнський козацький фестиваль «Покрова на Хортиці», 

Запоріжжя, жовтень 2015 р. 

 

На фольклорному матеріалі «Кралицею» підготовлені концертні програми: 

«Щедрий вечір», «Весняночка – паняночка», «Уберемо куста», «Сьогодні Купала», 

«Просили батько, просили мати – на хліб, на сіль, на весілля», а також «Російські 

карагоди» (музичний матеріал записано від росіян-старообрядців с.  Російські Пилипи 

Житомирської області) та багато ін. 
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Міжнародний фестиваль колядок і зимових традицій українців Румунії,  

Сегету Мармацієй, Румунія, 2016 р. 

 

За участю фольклорного ансамблю «Кралиця» на українському телебаченні 

записані програми: «За Віфлеємською зорею (1998)», «Весняні хороводи» (2002), 

«Проведу я русалочки» (2003), цикл розважально-гумористичних програм «Спотикач» 

(2006-2007), «Різдвяні фрески» (2009), «Фольк-М’юзік» (2010, 2014–2015).  
 

 
 

Зйомки і нагорода від передачі ФОЛЬКМЮЗИК,  

м. Київ, телеканал УТ-1, грудень 2014 р. 
 

До фондів Національного радіо «Кралицею» записано понад 100 пісенних та 

інструментальних зразків народної творчості (загальний час звучання – 3,5 години), які 

використовуються у програмах радіомовлення. Фольклорний ансамбль «Кралиця» 

випустив 3 власних компакт-диски: «Літо» (2002), «Ой у Києві» (2003), «Ходила пава» 

(2004), куди увійшло 70 музичних зразків, та четвертий «Ой у лузі калина стояла» у 



 

75 

 

форматі МР3 (2008), а також взяв участь у запису кількох етномистецьких проектів на 

CD і DVD. 

«Кралиця» є базовим студентським і одночасно – творчим концертуючим 

колективом. Гастрольні маршрути ансамблю пролягли по Київській, Житомирській, 

Черкаській, Вінницькій, Чернігівській, Кіровоградській, Полтавській та інших 

областях України, у містах – Київ, Львів, Рівне, Запоріжжя, Житомир, 

Чернігів (Україна); Москва, Ярославль, Псков, Волгоград, Владивосток, Брянськ, 

Бєлгород, Сочі, Губкін, Краснодар (РФ); Таллінн, Селамяе (Естонія); Люблін 

(Польща); Баку (Азербайджан); Острава, Козловице (Чехія); Клайпеда (Литва); 

Ашхабад (Туркменистан); Рудольштадт (Німеччина); Преторія (Південно-

Африканська республіка); Рауленд (Норвегія); Кошице, Пряшів, Липтовський 

Микулаш (Словаччина); Хоф Ван Твенте, Гоор (Голландія); Женева, Лозанна 

(Швейцарія), Санліс (Франція); Сегету Мармацієй (Румунія); Ербаа, Акчаабат 

(Туреччина) тощо. 

Зокрема, у грудні 2010 року учасники фольклорного ансамблю «Кралиця» 

Олександр Міщенко та Іванна Дзиблюк представляли Україну на ХVІІ-му 

Всесвітньому фестивалі молоді та студентів в м. Преторія (ПАР). В 2011 році ансамбль 

«Кралиця» побував з концертами в Ярославлі (січень, травень 2011), став учасником 

Міжнародного зимового фестивалю в м. Рауленд (Норвегія, лютий 2011) та концертів 

до річниці Чорнобильської аварії в Словаччині (Пряшів, Кошице, травень 2011); був 

запрошений на Міжнародний фольклорний фестиваль «Всеросійська Масляна» (м. 

Псков, березень 2011), взяв участь в культурній програмі Днів української культури в 

Голландії до 20-річчя підписання договору про співдружність між Печерським 

районом м. Києва і м. Хоф Ван Твенте (травень 2011); в Днях української культури до 

20-ої річниці Незалежності України в м. Пряшів і Кошице (Словаччина, вересень 2011). 
 

 
 

Дні української культури в Кошице, Словаччина, 2010 р. 
 

Ансамбль «Кралиця» – партнер і співорганізатор ІV-го Міжнародного 

фестивалю соборності культур «Рожаниця» (смт Бобриця Києво-Святошинського 

району, жовтень 2011). З цього ж року ансамбль «Кралиця» став постійним учасником 

концертів в рамках багаторічної благодійної акції факультету музичного мистецтва 
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КНУКіМ «Даруємо життя» у відділі лімфоми Національного інституту раку. Додамо 

також, що з 2011–2012 рр. йде відлік історії авторського етномистецького проекту 

професора І. Г. Сінельнікова і ансамблю «Кралиця» «Іванова толока», що внесений у 

«Топ-15» творчих проектів КНУКіМ. 

На запрошення науково-творчого об’єднання «Кубанський козачий хор» і 

особисто його керівника – метра світового народнопісенного мистецтва Віктора 

Гавриловича Захарченка фольклорний ансамбль «Кралиця» брав участь у 

Регіональному фольклорному фестивалі «Живая культура» до 200-річчя Кубанського 

хору і Дня матері (листопад 2011, 2012 рр.), а також давав майстер-класи в рамках 

Всеросійського фестивалю – творчої лабораторії керівників народних хорових і 

фольклорних аматорських колективів (Краснодар, листопад 2012 р.). 

 

 
 

Професор І. Г. Сінельніков, керівник Кубанського козачого хору В. Г. Захарченко,  

доцент В. В. Сінельнікова та «Кралиця. 

Регіональний фольклорний фестиваль «Живая культура», листопад 2011 р. 

 

У квітні – травні 2012 року учасники ансамблю «Кралиця» і Іван Григорович 

Сінельніков, на запрошення керівництва школи Р. Штайнера провели низку майстер-

класів і постановку українських програм для учнів 7-х класів школи в м. Женева і  

м. Лозанна (Швейцарія). 

2013–2015 рр. також були насиченими: «Кралиця» побувала в Туреччині  і стала 

Лауреатом одразу двох Міжнародних фестивалів традиційної культури, музики і 

народного танцю у м. Ербаа і м. Акчаабат, (Туреччина, 2013). Колектив взяв участь у 

святкуваннях днів св. кн. Анни Ярославівни у м. Санліс (Франція, 2015), став 

учасником і лауреатом кількох українських молодіжних фольклорно-етнографічних 

фестивалів. Плідно і творчо насичено розпочався для колективу і 2016-й рік: фестивалі, 

фольклорні експедиції, концерти… 

Вагоме місце у репертуарі колективу посідає інструментальна музика. 

Яскравими постатями у цьомку напрямку виступають випускники «Кралиці» – 

виконавці на народних інструментах: Олена Асталош (скрипка, 1996), Володимир 

Короленко (народні духові інструменти, 1998), Валерій Бурбига (гармошка, 1996), 

Володимир Пронько (цимбали, 1995), Микола Тотовицький (гармошка та народні 

духові інструменти, 2001); Максим Бережнюк (народні духові інструменти, 
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2010), Олександр Міщенко (гармошка, 2011), Тимофій Музичук (народні духові 

інструменти, 2016) та ін.  

 

 
 

Інструментальна група «Кралиці»,  

Київський міський будинок вчителя, середина 1990-х рр. 

 

Загалом за роки існування колективу фахову підготовку в ньому отримали понад 

60 випускників, серед них:  

 автор і ведуча програм Національної радіокомпанії України, редактор 

Всеукраїнської газети «Культура і життя» Національного газетно-журнального 

видавництва Міністерства культури і туризму України, викладач КНУКіМ Тетяна 

Шнуренко;  

 художній керівник Чернівецької обласної філармонії Неля Марковська;  

 хормейстер дитячого фольклорного ансамблю «Яворина» Школи мистецтв 

ім. М. Д. Леонтовича м. Києва, викладач КНУКіМ Ірина Бонковська (Осередько);  

 заслужений артист України, провідний соліст-вокаліст Київського 

академічного театру українського фольклору «Берегиня» Анатолій Пахомов;  

 заслужений артист України, кобзар-бандурист Тарас Силенко;  

 співзасновник фольк-групи «Хорея Козацька» Северин Данилейко;  

 керівник оркестру Закарпатського народного хору Володимир Короленко;  

 соліст ансамблю народної музики «Дніпро», лауреат всеукраїнських і 

міжнародних конкурсів, учасник проекту «Україна має талант» (телеканал 

«Україна») Максим Бережнюк;  

 директор Київського обласного центру народної культури і культосвітньої 

роботи Тіна Гресько;  

 заступник начальника Головного управління культури, туризму і охорони 

культурної спадщини Чернігівської обласної державної адміністрації Олександр 

Левочко;  
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 співкерівник фольклорного ансамблю «Божичі», хормейстер, консультант по 

фольклору Навчальної студії при Національному заслуженому академічному  

українському народному хорі імені Г. Г. Верьовки, учасниця проекту «Голос країни: 

Нова історія» (телеканал «1+1») Сусанна Карпенко;   

 солістка Національної філармонії України, володар Гран-Прі 

Всеукраїнського молодіжного конкурсу «Перлина сезону» в номінації «народний 

спів», викладач КНУКіМ Тетяна Школьна;  

 хормейстер дитячої школи-студії «Берегинька» при Київському 

академічному театрі українського фольклору «Берегиня» Марина Карагода;  

 засновники і учасники відомої далеко за межами України етно-фольк-хаус-

групи «Даха-Браха» Олена Цибульська, Ірина Коваленко, Ніна Гаренецька;  

 швидко прогресуючий у творчості етно-дует «Астарта» - Інна 

Шаркова (Ковтун) та Юлія Маляренко;  

 старший науковий співробітник Національного центру народної культури 

«Музей Івана Гончара» Ігор Перевертнюк;  

 старший науковий співробітник Музею національної культури та побуту 

України «Пирогово», солістка Київського академічного театру українського фольклору 

«Берегиня» Аліна Князікевич;  

 співзасновник етно-рок-гурту «Полікарп», керівник фольклорної студії 

«Бурса фольклору» при Національному центрі української культури «Музей Івана 

Гончара» Валерій Гладунець;  

  завідувач молодіжним відділом Головного управління культури, туризму і 

охорони культурної спадщини Брянської обласної державної адміністрації (м. Брянськ, 

РФ) Іванна Сичова (Дзиблюк) та ін.  
Колектив пишається випускниками ансамблю, що отримали освітньо-

кваліфікаційний рівень «Магістр музичного мистецтва», серед них – Ольга Паращина 

(Громова), Данило Данилейко, Сергій Постольников, Андрій Кравченко, 

Катерина Стасюк, Богдан Латиш та інші.  

У жовтні 2016 року фольклорному ансамблю «Кралиця» виповнюється 25 років. 

Сьогодні цей колектив вважається одним із провідних представників молодіжного 

фольклорного руху України. 

 

 
Дні української культури на Арбаті, м. Москва, початок 1990-х рр. 
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Міжнародний фестиваль Дні миру на Тихому океані,  

м. Владивосток, початок 1990-х рр. 
 

 
 

«Кралиця», початок і середина 2000-х рр. 
 

 
«Кралиця», початок 2000-х рр. 
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Професор М. М. Поплавський та учасники ансамблю «Кралиця», 2003 р. 

 

 
 

«Кралиця» сучасна, 2016 р. 
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Викладачі КНУКіМ – 

ювіляри 2016 року 

 
Моя професіє! Тобі я гімн співаю! 

Тобі найкращії слова несу! 

Бо більш гуманної я місії не знаю, 

Ніж формувати душ людських красу! 
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СІЧЕНЬ 

 
 

1 січня – 45-річчя від дня народження Надії Анатоліївни Бачинської, 

завідувача кафедри книгознавства і бібліотекознавства 

 

4 січня – 65-річчя від дня народження Тетяни Олексіївни Долбенко, 

професора кафедри культурології 

 

7 січня – 45-річчя від дня народження Лариси Анатоліївни Рибки, 

заступника директора наукової бібліотеки 

 

9 січня – 60-річчя від дня народження Тетяни Райнгольдівни 

Шаповалової, методиста вищої категорії наукового відділу 

 

18 січня – 60-річчя від дня народження Миколи Степановича 

Тимошика, завідувача кафедри видавничої справи та мережевих видань 

 

30 січня – 40-річчя від дня народження Галини Володимирівни Салати, 

старшого викладача кафедра книгознавства і бібліотекознавства  
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Бачинська Надія Анатоліївна – кандидат 

педагогічних наук (1988), доцент (2014), завідувач 

кафедри книгознавства і бібліотекознавства. 

Народилась 1 січня 1971 року на Черкащині. 

Закінчила Київський державний інститут культури 

ім. О. Є. Корнійчука за спеціальністю 

«Бібліотекознавство і бібліографія» (1993). Після 

закінчення навчання працювала завідувачем 

лабораторії кафедри дитячої літератури КДІК. 

Упродовж 1994–1997 рр. підвищує свій фах в 

аспірантурі КДІК. Захистила кандидатську 

дисертацію на тему: «Формування особистості 

підлітків в клубах за інтересами в умовах бібліотек 

для дітей» за спеціальністю 07.00.08 

«Книгознавство і бібліотекознавство» і здобула науковий ступінь кандидата 

педагогічних наук (1998, науковий керівник – доктор культурології, професор 

Долбенко Т.О.). 

Упродовж 2008–2013 рр. займає посаду заступника декана факультету 

культурології КНУКіМ. Від 2013 року – завідувач кафедри книгознавства і 

бібліотекознавства. Викладає дисципліни: «Бібліотечна психологія», «Основи 

науково-дослідної роботи», «Бібліотекознавство», «Бібліотечний менеджмент і 

маркетинг». 

Автор понад 30 праць наукового та навчально-методичного характеру. 

Активний учасник міжнародних та всеукраїнських наукових та науково-

практичних конференцій, проектів Української бібліотечної асоціації, круглих 

столів, семінарів з питань розвитку бібліотечно-інформаційної освіти. 

Коло наукових інтересів: читач сучасної бібліотеки, сучасні концепції 

вітчизняного та зарубіжного бібліотекознавства, менеджмент і маркетинг в 

діяльності бібліотек, формування якісного кадрового складу бібліотек, 

управління сучасною бібліотекою.  
Джерела: 

1. Бачинська Надія Анатоліївна [Електронний ресурс] // Київський національний 

університет культури і мистецтв : [сайт]. – Режим доступу: http://knukim.edu.ua. – Назва з 

екрана. 
2. Київський національний університет культури і мистецтв / М. М. Поплавський та 

ін. – Київ, 2013. – С. 80. 

 

 

 

 

 

 

http://knukim.edu.ua/
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Долбенко Тетяна Олексіївна – доктор 

культурології (2010), професор (1997), заслужений 

працівник культури України (2001), член-

кореспондент Міжнародної Академії Інформатизації 

(2002), професор кафедри культурології.  

Народилася 4 січня 1951 року в с. Літки 

Броварського району Київської області в селянській 

родині. Упродовж 1968–1972 рр. навчалася у 

Київському державному інституті культури. 

Захистила кандидатську дисертацію на тему: 

«Проблемні ситуації як метод активізації читання 

природничо-наукової літератури у бібліотеках для 

дітей» (1990) та докторську дисертацію на тему: 

«Теоретико-методологічні засади прикладних досліджень активізації 

пізнавальної діяльності дітей (2010). 

Упродовж 1972–1986 рр. працювала у Державній бібліотеці України для 

дітей (нині – Національна бібліотека України для дітей): головний бібліотекар 

науково-методичного відділу, зав. відділу науково-дослідної роботи. Заступник 

директора Централізованої бібліотечної системи для дітей м. Києва (1985). 

У КНУКіМ працює з 1986 року – викладач кафедри дитячої літератури, 

завідувач кафедри бібліотечно-інформаційного обслуговування дітей (1992–

2000), декан факультету бібліотечно-інформаційних систем (1996–1998), декан 

факультету довузівської підготовки і післядиплосної освіти (2000–2003), 

професор кафедри книгознавства і бібліотекознавства (від 2003). Здійснює 

керівництво аспірантами та магістрантами кафедри. 

Член спеціалізованих Вчених рад по захисту кандидатських і докторських 

дисертацій КНУКіМ, вчених рад Національної бібліотеки для дітей України та 

Державної бібліотеки для юнацтва, є членом редколегії багатьох фахових 

видань, журналу «Дитина і світ». 

Очолює наукову школу по дослідженню проблем дитячого читання в 

Україні. Є автором більше 100 наукових та навчально-методичних друкованих 

праць, в тому числі 2 монографій, співавтор 3 навчальних посібників. 

Відзнаки та нагороди: нагороджена медаллю «До 1500-річчя м. Києва» 

(1982), Почесною грамотою Кабінету міністрів України (2003), відзнакою «За 

багаторічну плідну працю в галузі культури» Київської міської ради (2003). 

Відзначена подякою Міністерства культури і мистецтв України (1998) та 

подякою Київського міського голови (2002). 
Джерела: 
1. Долбенко Тетяна Олексіївна [Електронний ресурс] // Київський національний 

університет культури і мистецтв : [сайт]. – Режим доступу: http://knukim.edu.ua. – Назва з 

екрана. 
2. Київський національний університет культури і мистецтв / М. М. Поплавський та 

ін. – Київ, 2013. – С. 86. 

3. Перегортаючи сторінки часу і збираючи листя років // Бібліотечна планета. – 2016. – 

№ 1. – 40–41. 

http://knukim.edu.ua/
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Рибка Лариса Анатоліївна – заступник 

директора наукової бібліотеки КНУКіМ.  

Народилася 7 січня 1971 року на Чернігівщині. 

Упродовж 1989–1993 рр. навчалася в Київському 

державному інституті культури ім. О. Є. Корнійчука за 

спеціальністю «Бібліотекознавство та бібліографія». 

Працювала в дитячій бібліотеці ім. П. Усенка 

Харківського р-ну м. Києва (1993–2002). У бібліотеці 

КНУКіМ працює з 2002 р.: завідувач відділу 

комплектування та наукової обробки документів 

(2013), заступник директора бібліотеки (від 2014).  

Відзнаки та нагороди: нагороджена Грамотою 

ректора КНУКіМ «за багаторічну працю, високу професійну майстерність та 

особливі заслуги перед університетом» (2013) та Почесною грамотою 

Міністерства культури України (2015). Оголошена Подяка ректора КНУКіМ «за 

сумлінне виконання професійних обов’язків на ниві розбудови бібліотечно-

інформаційного забезпечення діяльності університету». 
Джерела: 
1. Наукова бібліотека Київського національного університету культури і мистецтв: від 

витоків до сьогодення : іст. нарис / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Наук. б-ка ; упоряд. 

О. О. Скаченко ; наук. ред. Т. О. Долбенко ; рекол.: Ю. І. Горбань [та ін.]. – Київ : Вид. 

Ліра-К, 2013. – С. 74. 

2. Рибка Лариса Анатоліївна [Електронний ресурс] // Київський національний 

університет культури і мистецтв : [сайт]. – Режим доступу: 

http://lib.knukim.edu.ua/structure/direction/. – Назва з екрана. 

 

Шаповалова Тетяна Райнгольдівна – методист 

вищої категорії наукового відділу. 

Народилася 9 січня 1956 року в м. 

Хмельницький.  

У 1985 р. прийшла працювати у бібліотеку 

Київського державного інституту культури 

бібліотекарем відділу обслуговування. З 1988 по 1993 

рр. навчалася на заочному відділенні бібліотечного 

факультету КДІК, отримала спеціальність 

«бібліотекар-бібліограф». У 1990 році переведена на 

посаду ст. бібліотекаря. Відповідала за організацію 

обслуговування аспірантів та професорсько-

викладацького складу інституту. З 1992 р. – завідувач відділу обслуговування, з 

2002 по 2012 рр. – заступник директора бібліотеки. 

Від 2012 р. працює у науковому відділі університету.  
Джерела: 
1. Наукова бібліотека Київського національного університету культури і мистецтв: від 

витоків до сьогодення : іст. нарис / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Наук. б-ка ; упоряд. 

О. О. Скаченко ; наук. ред. Т. О. Долбенко ; рекол.: Ю. І. Горбань [та ін.]. – Київ : Вид. Ліра-

К, 2013. – С. 72. 
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Тимошик Микола Степанович – доктор 

філологічних наук (1997), професор (2002), академік 

Академії наук вищої школи України (від 2005), 

завідувач кафедри видавничої справи та мережевих 

видань. 

Український вчений, журналіст, публіцист, 

літературний критик, видавець. 

Член Національної Спілки письменників 

України (від 2000), Національної Спілки журналістів 

України (від 1981). Член експертної ради 

Національної програми «Українська книга» при 

Держтелерадіо України. Експерт щорічної акції 

«Книжка року» часопису «Книжник-ревю». 

Директор науково-видавничого центру «Наша культура і наука». 

Народився 18 січня 1956 р., село Данине Ніжинського р-ну Чернігівської 

області. Закінчив факультет журналістики Київського державного університету 

імені Тараса Шевченка (1978).  

Працював кореспондентом, завідувачем відділу, головним редактором у 

чернівецьких газетах «Радянська Буковина», «Молодий буковинець», 

Держкомвидаві України, видавництві «Либідь». Був заступником голови 

Навчально-методичної комісії з масової комунікації при Міністерстві освіти та 

науки України.  

Захистив кандидатську дисертацію «Молодіжна преса України: структура, 

управління, функціонування на сучасному етапі (1985–1990)» та докторську 

дисертацію «Українознавчі проблеми в науковій, публіцистичній, редакторській 

і видавничій діяльності Івана Огієнка». 

З 1999 р. – на викладацькій роботі. Завідувач кафедри видавничої справи 

та редагування інституту журналістики Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка (2002–2010). На запрошення наукових, навчальних та 

освітніх закладів виступав з лекціями і науковими повідомленнями в Бельгії, 

Ізраїлі, Іспанії, Канаді, Китаї, Німеччині, Польщі, Сербії, Росії, Франції, Швеції. 

Є упорядником, автором і видавцем багатьох наукових і науково-

популярних видань із українознавства, автором понад 200 публікацій з історії 

українського друкованого слова, історії цензури в Україні, теорії та практики 

сучасної журналістики і книговидання. 

Був ведучим таких авторських програм на Національному радіо: «Божа 

іскра Івана Огієнка» (1996–1997), «На перехрестях долі» (1998–1999), 

«Сторінками історії» (2002–2003) та ін. 

Викладає дисципліни: «Основи видавничої справи і редагування», 

«Літературне редагування», «Авторське право», «Зарубіжна редакційно-

видавнича справа», «Журналістська майстерність». 

Відзнаки та нагороди: лауреат премій імені Івана Огієнка (1995) та Якова 

Гальчевського.  Нагороджений орденами Святого Архистратига Михаїла (2003), 
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Рівноапостольного князя Володимира (2006, УПЦ КП). Лауреат літературної 

премії імені Івана Франка (2009) за книгу «Історія видавничої справи».   
Джерела:  
1. Микола Степанович Тимошик // Київський національний університет культури і 

мистецтв / М. М. Поплавський та ін. – Київ, 2013. – С. 320–321. 

2. Наукова школа професора Миколи Тимошика // Вісник Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Журналістика. – 2010. – Вип. 17. – С. 4–5. 

3. Савченко А. Під знаком українського першодрукаря Степана Дропана / 

А. Савченко // Літературна Україна. – 2014. – 24 квіт. – С. 11. 

4. Тимошик Микола Степанович  [Електронний ресурс] // Вікіпедія : вільна 

енциклопедія : [сайт]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/тимошик_микола_ 

степанович. – Назва з екрана. 

 

Салата Галина Володимирівна – кандидат історичних 

наук (2010), старший викладач кафедри книгознавства і 

бібліотекознавства. 

Народилась 30 січня 1976 року в м. Харків. 

Упродовж 1993–1998 рр. навчалася на історичному 

факультеті Київського державного університету імені 

Тараса Шевченка. Отримала повну вищу освіту за 

спеціальністю «Історія» та здобула кваліфікацію 

історика, викладача історії.  

Працювала викладачем циклу суспільно-

гуманітарних дисциплін у Київському коледжі 

нерухомості (1998–2005, 2008–2013), Голова циклової комісії суспільно-

гуманітарних дисциплін (з 2002). 

Упродовж 2005–2008 рр. – аспірантка історичного факультету кафедри 

історії для гуманітарних факультетів Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. Захистила кандидатську дисертацію на тему «Аграрна 

політика українських національних урядів (1917–1920 рр.): історіографія» за 

спеціальністю 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні 

дисципліни», і здобула науковий ступінь кандидата історичних наук (2010). 

Науковий керівник – доктор історичних наук, професор Віктор Іванович Гусєв, 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 

З 2013 р. – старший викладач кафедри книгознавства і бібліотекознавства 

факультету культурології. 
Джерела: 
1. Салата Галина Володимирівна [Електронний ресурс] // Київський національний 

університет культури і мистецтв : [сайт]. – Режим доступу: http://knukim.edu.ua. – Назва з 

екрана. 
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ЛЮТИЙ 

 
 

4 лютого – 60-річчя від дня народження Ірини Юріївни Мельник, 

доцента кафедри комп’ютерних наук 

 

11 лютого – 40-річчя від дня народження Ольги Леонідівни Яценко, 

доцента кафедри народної хореографії 

 

16 лютого – 45-річчя від дня народження Дмитра Володимировича 

Солохи, завідувача кафедри менеджменту і економіки 

 

17 лютого – 45-річчя від дня народження Валентини Володимирівни 

Сінельнікової, завідувача кафедри народної художньої творчості і фольклору  

 

19 лютого – 65-річчя від дня народження Володимира Олександровича 

Навродського, доцента кафедри економіки 
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Мельник Ірина Юріївна – 

кандидат технічних наук (1986), 

доцент, магістр MBA в галузі 

інформаційного менеджменту (Newport 

Business Academy – Нідерланди). 

Народилася 4 лютого 1956 року. 

Закінчила Дніпропетровський 

державний університет, радіофізичний 

факультет, спеціальність «Електронно-

обчислювальні машини» і отримала 

диплом з відзнакою за кваліфікацією «Інженер-системотехнік». У тому ж році 

вступила до аспірантури Інституту кібернетики НАН України (м. Київ). 

У 1986 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Система 

управления сложным технологическим процессом в условиях 

неопределенности» та отримала кваліфікацію кандидата технічних наук. 

Працювала молодшим науковим, а потім науковим співробітником відділу 

розпізнавання зображень Інституту кібернетики НАН України (1981–1995). 

З 1995 року займається науково-педагогічною діяльністю. Має досвід 

роботи на посадах завідувача відділом комп’ютерного навчання, директора 

комп’ютерного центру, проректора з інноваційних технологій навчання Вищого 

мистецького коледжу Київської дитячої Академії мистецтв. 

Під її керівництвом були створені перші навчальні комп’ютерні програми 

для дітей молодшого шкільного віку – «Первинні музичні жанри: «Танок» – 

перша програма проекту «Музичні жанри» по розвитку сприйняття та 

інтерпретації музики в ранньому віці; «Animals» – навчально-ігровий комплекс 

по вивченню силуетного рішення та просторово-графічного уявлення; 

«Малюємо музику», «Малюємо казочку», «Музична Сходинка» – навчально-

ігровий комплекс по вивченню абетки та нотної грамоти. Автор наочного 

посібника «Інформатика. Наочний посібник. Робочий зошит. Перший КРОК». 

Упродовж 2000–2008 рр. працювала в Університеті економіки та права 

«Крок» на посадах доцента кафедри економіко-математичних методів, 

статистики, економічної інформатики, голови циклової комісії з інформатики 

Коледжу економіки, права та інформаційних технологій «КРОК», завідувача 

навчальним відділом, заступником проректора з навчальної роботи. 

У 2006–2008 рр. навчалась за програмою MBA в Newport Business Academy 

(Нідерланди) – магістр MBA у галузі інформаційного менеджменту. 

У КНУКіМ працює з 2008 року: доцент кафедри комп’ютерних наук, декан 

факультету менеджменту та економіки. З 2013 року декан Дніпропетровського 

факультету КНУКіМ.  

У 2015 році отримала Європейський сертифікат ECDL 

(ECDLPROFILECERTIFICATE) – підтвердження компетенції computersociety 

(Литва, м. Каунас). Автор 2 авторських свідоцтв та більш 65 наукових праць.  

Сфера професійного і наукового інтересу – впровадження інформаційно-

комунікаційних технологій у навчальний процес закладів України та Європи, 
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створення навчально-наукового електронного освітнього середовища, методика 

навчання інформатиці в середніх та вищих навчальних закладах, інформатизація 

в вищій освіті, інформаційно-комунікаційні технології як засіб розвитку 

менеджерської компетенції. 

Відзнаки та нагороди: тричі відзначена подяками Київського міського 

голови «за вагомий особистий внесок у розвиток освіти та науки та високий 

професіоналізм». 
Джерела: 
1. Мельник Ірина Юріївна [Електронний ресурс] // Київський національний 

університет культури і мистецтв : [сайт]. – Режим доступу: 

http://kn.knukim.edu.ua/teachers.html. – Назва з екрана. 
 

Яценко Ольга Леонідівна – доцент кафедри 

народної хореографії, заслужена артистка України.  

Народилася 11 лютого 1976 р. Випускниця 

кафедри народної хореографії Київського державного 

інституту культури. Працює в КНУКіМ з 2004 року. 

Викладає дисципліни: «Теорія та методика викладання 

народно-сценічного танцю», «Хореографічна культура 

народів світу». 

Від 2009 р. – художній керівник та головний 

балетмейстер народного художнього колективу 

ансамблю народного танцю «Україна» та дитячо-

юнацької хореографічної студії «Щасливе дитинство», 

де працює з 1994 року.  

В арсеналі форм науково-методичної діяльності – проведення семінарів-

практикумів, майстер-класів, відкритих занять, написання навчальних програм. 

Характерною рисою її педагогічної діяльності є вміле поєднання 

практичного досвіду балетмейстера з викладацькою роботою, що сприяє 

забезпеченню високого рівня професійної підготовки студентів кафедри 

народної хореографії. 

Відзнаки та нагороди: нагороджена знаком «Відмінник освіти України» 

Міністерства освіти і науки України. 
Джерела: 
1. Кафедра народної хореографії // Київський національний університет культури і 

мистецтв / М. М. Поплавський та ін. – Київ, 2013. – С. 115–117. 

2. Ольга Леонідівна Яценко [Електронний ресурс] // Київський національний 

університет культури і мистецтв : [сайт]. – Режим доступу: http://im.knukim.edu.ua/fakultet-

rezhisuri-i-horeografii/kafedra-narodnoi-xoreografii/. – Назва з екрана. 
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Солоха Дмитро Володимирович – доктор 

економічних наук (2013), професор, академік 

Академії економічних наук України, Міжнародної 

кадрової академії, завідувач кафедри менеджменту і 

економіки. 

Фахівець в галузі економіки і управління 

соціо-економічним розвитком в умовах ринку та 

невизначеності. 

Народився 16 лютого 1971 року в м. Жданов 

(нині – Маріуполь) Донецької обл. Закінчив 

Приазовський державний технічний університет 

Міністерства освіти України за спеціальністю 

«Економіка і управління в металургії» (1997). 

Отримав кваліфікацію інженера-економіста. Заступник секретаря комітету 

комсомолу Маріупольського металургійного інституту (1986–1991). Працював 

на посаді лаборанта, асистента кафедри менеджменту і маркетингу 

Приазовського державного технічного університету (1997–2001, м. Маріуполь). 

У 2005 році рішенням Спеціалізованої вченої ради Східноукраїнського 

національного університету ім. В. Даля (МОН України) на підставі прилюдного 

захисту дисертації за темою «Управління ефективним розвитком промислових 

підприємств» присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук зі 

спеціальності 08.06.01 – «Економіка, організація і управління підприємствами». 

У 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки. 

У Спеціалізованій вченій раді Донецького державного університету 

управління (МОН України) захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня 

доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – «Розвиток продуктивних 

сил та регіональна економіка» за темою «Формування механізму розвитку 

регіональних соціально-економічних систем» (2013). 

Дмитро Володимирович є членом редакційних колегій наукових видань, 

включених до Переліку наукових фахових видань України, зокрема виконує 

обов’язки відповідального секретаря наукового журналу «Інтелект ХХІ». 

Солоха Д. В. – автор понад 140 науково-методичних праць, серед яких 19 

колективних, 3 – одноосібних монографії, 15 монографій – у співавторстві, 7 

підручників і 3 навчальних посібника, рекомендованих МОН України. 

У теперішній час Солоха Дмитро Володимирович займає посаду 

завідувача кафедри економіки і менеджменту, професора кафедри Київського 

національного університету культури і мистецтв. Здійснює підготовку 

магістрантів, аспірантів, докторантів економічного профілю. Під його 

керівництвом проводяться наукові дослідження, які мають державну реєстрацію 

за наступною тематикою: «Дослідження розвитку кроскультурних відносин в 

економічному просторі України» (державний реєстраційний номер 

0115U000560), «Обґрунтування імперативів інноваційного провайдингу 

регіону» (державний реєстраційний номер 0115U000561). 



 

92 

 

Премії та нагороди: золоті медалі «За достижения в образовании», «За 

достижения в науке», грамота Донецької обласної державної адміністрації.  
Джерела: 
1. Солоха Дмитро Володимирович [Електронний ресурс] // Київський національний 

університет культури і мистецтв : [сайт]. – Режим доступу: http://knukim.edu.ua/kafedra-

ekonomiki-ta-menedzhmentu/. – Назва з екрана. 
 

Сінельнікова Валентина Володимирівна – 

етнолог, кандидат історичних наук (2011), доцент, 

завідувач кафедри народної художньої творчості і 

фольклору (від 2015). 

Народилася 17 лютого 1971 року в с. Осички 

Волгоградської обл. (РФ). Закінчила Волгоградський 

державний педагогічний університет (1993). 

Працювала солісткою-вокалісткою (народне сопрано) 

Державного ансамблю пісні і танцю «Казачья воля» 

(1989–1996, м. Волгоград, РФ). У 1996–2006 рр. – 

артистка хору, провідний майстер сцени Київського 

академічного театру українського фольклору 

«Берегиня».  

Коло наукових інтересів: дослідник історії східної української діаспори, а 

саме українців Нижнього Поволжя. Автор понад 70-ти статей в наукових і 

науково-популярних виданнях України і Росії, монографії «Традиционная 

культура и быт украинцев Волгоградской области (конец ХVІІ – начало ХХІ 

вв.)», співавтор серії брошур «Руднянский район Волгоградской области: 

краеведческая мозаика» (рос. мовою). Учасник і організатор численних наукових 

форумів в Україні і за кордоном, літературний редактор кількох 

фольклористично-мистецтвознавчих збірок («Вашого двору не минаємо» 

(колядки, щедрівки); «Об’єднані любов’ю до української пісні: присв. 40-річчю 

кафедри народного хорового співу КНУКіМ». 

У КНУКіМ працює з 2006 року: завідувач лабораторії кафедри бандури і 

кобзарського мистецтва факультету музичного мистецтва; старший викладач 

кафедри фольклору, народнопісенного та хорового мистецтва; заступник декана 

факультету магістерської підготовки, нині – завідувач кафедри народної 

художньої творчості та фольклору. Викладає методику викладання фахових 

дисциплін, музичний фольклор.  

Керівник науково-практичних досліджень за темою «Дослідження 

розвитку і функціонування народної художньої творчості у соціокультурному 

просторі України» (номер держреєстрації 0115U006583). 

Активно співпрацює як солістка-вокалістка з фольклорним ансамблем 

«Кралиця» (участь в концертних виступах ансамблю, записах CD, майстер-

класах колективу).  
Джерела:  
1. Валентина Володимирівна Сінельнікова [Електронний ресурс] // Київський 

національний університет культури і мистецтв : [сайт]. – Режим доступу: 
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http://fmm.knukim.edu.ua/kafedri/kafedra-narodnoji-khudozhnoji-tvorchosti-ta-folkloru.html. – 

Назва з екрана. 

2. Книга пошла в народ: как презентовали в райцентре Рудня недавно изданную книгу 

«Традиционная культура и быт украинцев Волгоградской области» [Електронний ресурс] // 

«Українці Росії – КОБЗА» : незалежний сайт діаспори. – Режим доступу: 

http://kobza.com.ua/content/view/3550/1/. – Назва з екрана. 
 

Навродський Володимир Олександрович – 

кандидат фізико-математичних наук (1982), доцент 

кафедри економіки. 

Народився 19 лютого 1951 р. У 1973 р. 

закінчив Київський інститут інженерів цивільної 

авіації за спеціальністю «Інженер-електрик», 

отримавши кваліфікацію «Автоматизовані системи 

управління».  

Захистив кандидатську дисертацію на тему: 

«Деякі задачі оцінювання функціоналів від рішення 

диференціальних рівнянь в умовах невизначеності» 

зі спеціальності «Теорія систем, теорія 

автоматичного регулювання і управління, 

системний аналіз» (1982). 

Автор понад 40 наукових праць та підручників. 

У КНУКіМ викладає дисципліни: «Обґрунтування господарських рішень 

та оцінювання ризиків», «Страхування», «Моделювання систем», «Теорія 

ймовірностей, ймовірнісні процеси та математична статистика», «Вища 

математика». 

Коло наукових інтересів: моделювання динамічних систем в умовах 

невизначеності, економіко-математичне моделювання у фінансовій сфері, 

управління та оптимізація ризику в умовах невизначеності, економетричне 

моделювання. 
Джерела: 
1. Навродський Володимир Олександрович [Електронний ресурс] // Київський 

національний університет культури і мистецтв : [сайт]. – Режим доступу: 

http://feit.knukim.edu.ua/abit/spetsialnosti/ekonomika-pidpriyemstva/vikladachi/. – Назва з екрана. 
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БЕРЕЗЕНЬ 

 
1 березня – 50-річчя від дня народження Наталії Олександрівни 

Лопухової, доцента кафедри графічного дизайну і реклами 

 

3 березня – 30-річчя від дня народження Ольги Олегівни Бігус, 

завідувача кафедри сучасної хореографії 

 

6 березня – 50-річчя від дня народження Ігора Мироновича Закуса, 

доцента кафедри джазу та естрадного співу 

 

13 березня – 60-річчя від дня народження Ольги Іванівни Ткаченко, 

доцента кафедри комп’ютерних наук 

 

15 березня – 70-річчя від дня народження Віктора Петровича 

Скоромного, професора кафедри академічного хорового мистецтва 

 

16 березня – 70-річчя від дня народження Володимира Івановича 

Федотова, доцента кафедри академічного хорового мистецтва 

 

20 березня – 50-річчя від дня народження Оксани Володимирівни 

Бєлякової, завідувача кафедри готельно-ресторанного бізнесу 
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22 березня – 45-річчя від дня народження Олени Миколаївни Гончарук, 

старшого викладача кафедри народної художньої творчості і фольклору  

 

26 березня – 40-річчя від дня народження Євгена Вікторовича 

Козловського, доцента кафедри міжнародного туризму 

 

28 березня – 75-річчя від дня народження Герольда Петровича 

Марценюка, доцента кафедри джазу та естрадного співу 

 

31 березня – 40-річчя від дня народження Людмили Іванівни 

Прокопенко, доцента кафедри книгознавства і бібліотекознавства 
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Лопухова Наталія Олександрівна – 

заслужений художник України (1996), 

доцент кафедри графічного дизайну і 

реклами. 

Народилася 1 березня 1966 року в  

м. Києві. Закінчила Київський державний 

художній інститут (1989, майстерня 

книжкової графіки професора В. 

Чебаника). 

Віце-президент благодійного фонду 

сприяння молодим художникам України «Абрис» (Академія мистецтв України) 

(1993). Член Спілки художників України (з 1989), член експертної комісії 

Міністерства культури України (1998, 2000–2001). 

Аспірант творчих художніх майстерень Академії мистецтв СРСР. У 1990 

році за дипломну роботу «Художнє оформлення книги – поема Л. Костенко 

«Маруся Чурай», отримала Гран-прі за найкращу книгу року. 

Учасниця всеукраїнських та державних художніх виставок з 1986 р. 

Зокрема, як художник виконувала оформлення стендів України на міжнародних 

виставках: «Україна-Італія-1994» (м. Болонья); «Україна-Німеччина-95» 

(м. Гамбург); «Україна-ОАЕ» (м. Шаржа); «EXPO» (1998, Португалія, 

м. Лісабон).  

Персональні виставки: 2001, Державний музей історії України та 

Посольство України в Швейцарії; 2002, Будинок Вчених м. Харкова. Роботи 

художниці передані в дар посольству Португалії та посольству України у 

Франції. 

Учасниця державного конкурсу на розробку медалі «Захиснику Вітчизни» 

(1999, Адміністрація Президента України, Національний банк України). 

Відзнаки та нагороди: нагороджена Почесною грамотою Міністерства 

культури України (1998), премією м. Києва за досягнення в галузі графіки (1994, 

Міністерство культури України, Спілка художників України, Головне 

Управління культури і Київської міської державної адміністрації). Почесний 

диплом Всесвітньої художньої книжкової виставки в Італії (1995, м Сармеде). 

Перша премія Міжнародної виставки «Реклама-96» (1996, м. Київ). 
Джерела: 
1. Лопухова Наталія Олександрівна [Електронний ресурс] // Арт-стиль : сайт присвяч. 

Українській творчості. – Текст. дані. – Режим доступу: http://www.artstil.com.ua/uk/authors/ 

view/лопухова+наталья+александровна.html. – Назва з екрана. 
2. Блюміна І. М., Федорук О. К. Лопухова Наталія Олександрівна [Електронний 

ресурс] // Енциклопедія сучасної України : сайт. – Текст. дані. – Режим доступу: 

http://esu.com.ua/search_articles.php?id=49800. – Назва з екрана. 
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Бігус Ольга Олегівна – кандидат 

мистецтвознавства (2011), заслужений діяч мистецтв 

України (2016), магістр державного управління (2012), 

доцент (2015), завідувач кафедри сучасної хореографії. 

Член Національної спілки хореографів України. 

Народилася 3 березня 1986 р. у м. Івано-

Франківську. Від 2000 року – артистка балету 

Державного Гуцульського ансамблю пісні і танцю 

Івано-Франківської обласної філармонії, солістка 

ансамблю; паралельно працювала артисткою драми в 

Івано-Франківському обласному музично-

драматичному театрі (2002–2003); радник на 

громадських засадах голови Івано-Франківської ОДА з питань молодіжної 

політики.  

З відзнакою закінчила Київський національний університет культури і 

мистецтв (2008, спеціалізація: «Народна хореографія», кваліфікація: магістр 

хореографії); навчалася в аспірантурі КНУКіМ (2008–2011); з відзнакою 

закінчила Національну академію державного управління при Президентові 

України (2012, спеціальність: «Державне управління», кваліфікація: магістр 

державного управління). 

Голова студентського парламенту КНУКіМ (2007–2011); помічник ректора 

Київського національного університету культури і мистецтв зі студентських 

питань (від 2008). На педагогічній ниві у КНУКіМ працює від 2008 р. Викладає 

дисципліни: «Теорія і методика викладання українського народно-сценічного 

танцю», «Ансамбль», «Етнографія».  

З вересня 2011 р. – завідувач кафедри сучасної хореографії КНУКіМ. З 

листопада 2014 р. – в. о. ректора Луганської державної академії культури і 

мистецтв, переведеної на територію, підконтрольну українській владі. Автор 

близько 30 наукових та навчально-методичних праць, зокрема монографії 

«Народно-сценічна хореографія Прикарпатського регіону» (2015). Підготувала 

не один десяток випускників, чиї імена сьогодні відомі у галузі сучасної 

хореографії України. 

Неодноразово стажувалася в Національному заслуженому академічному 

ансамблі танцю України ім. П. Вірського.  

 Член журі Всеукраїнського хореографічного конкурсу імені  

П. Вірського,  Міжнародного Гуцульського фестивалю, Всеукраїнського 

дитячого телевізійного творчого конкурсу «Крок до зірок», Всеукраїнського 

хореографічного фестивалю «Litvinoff dance festival» (м. Харків). 

 Нагороди і відзнаки: Президентський стипендіат, стипендіат Кабінету 

Міністрів України, стипендіат Івано-Франківського міського голови. Відзначена 

Подякою Київського міського голови. 
 Джерела: 

1. Ольга Олегівна Бігус [Електронний ресурс] // Кафедра сучасної хореографії : сайт. – 

Текст. дані. – Режим доступу:// http://im.knukim.edu.ua/fakultet-rezhisuri-i-horeografii/kafedra-

suchasnoi-xoreografii/. – Назва з екрана. 
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 Закус Ігор Миронович – український бас-

гітарист, композитор, доцент кафедри джазу та 

естрадного співу по класу бас-гітари, композиції, 

аранжування, мистецтву імпровізації.  

Народився 6 березня 1966 року в місті 

Червонограді Львівської обл. Закінчив Львівську 

державну консерваторію ім. М. Лисенка по класу гобоя. 

Працює в стилях: jazz, funk, fusion, smooth, рор. 

Засновник проекту «Jazz-Коло» – циклу концертів 

українських джазових виконавців. Співпрацює з 

Костянтином Меладзе, Таїсією Повалій, Оксаною 

Білозір, Іриною Білик, групою «ВІА-Гра» та іншими 

провідними українськими та закордонними 

виконавцями. 

У КНУКіМ викладає гру на бас-гітарі. 

Альбоми Ігоря Закуса (CD, DVD) 

• 1998 — «У колі друзів» 

• 2007 — «Тут був Закус (Zakus was here)» 

• 2007 — «Ігор Закус, Z-Band. Коломийки live 2007» 

• 2008 — «Коломийки» 

• 2010 — Ігор Закус та Z-Band. «Українська басова Пісня» 

Джерела: 

1. В Україні давно живе джаз. Жив і буде житии! : інтерв’ю із Ігорем Закусом 

[Електронний ресурс] // Київ1: незалежний інтернет-проект про столицю : сайт. – Режим 

доступу: http://kyiv1.org/news/gor-zakus-v-ukrajini-davno-give-dgaz-giv-i-bude--040856/. – Назва 

з екрана. 

2. Ігор Закус: Якісна музика починає жити, коли люди чують її зі своїх екранів : 

інтерв’ю [Електронний ресурс] // ПершийUA : сайт – Режим доступу: http://1tv.com.ua/news/ 

channel/67104. – Назва з екрана. 

3. Коскін В. Ігор Закус як дзеркало українського джазу [Електронний ресурс] // Портал 

українця : сайт. – Текст. дані. – Режим доступу: http://www.vox.com.ua/data/ 

publ/2009/06/11/igor-zakus-yak-dzerkalo-ukrainskogo-dzhazu.html. – Назва з екрана. 
 

Ткаченко Ольга Іванівна – кандидат фізико-

математичних наук (1989), доцент кафедри 

комп'ютерних наук.   

Народилася 13 березня 1956 року в 

смт. Новорайчихінськ Амурської обл. (РФ). З 

відзнакою закінчила Кубанський державний 

університет за спеціальністю «Прикладна математика» 

(1978).  

Трудову діяльність розпочала у 1978 р. на 

кафедрі прикладної математики Кубанського 

державного університету. Упродовж 1980–1990 рр. – 

аспірант, а потім молодший науковий співробітник 
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Інституту кібернетики ім.  В.  М. Глушкова Національної академії наук України. 

Захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.13.11 – 

«Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин, комплексів, 

систем та мереж» на тему: «Організація ситуаційного діалогу» (1989, науковий 

керівник – доктор фізико-математичних наук, професор О. Л. Перевозчикова). 

Працювала науковим співробітником Центру дослідження наукового 

потенціалу ім. Г. М. Доброва Національної академії наук України (1990–1995); 

доцент (1998) кафедри інформаційних технологій Київської державної академії 

водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного (1995–

2015).  

На кафедрі комп’ютерних наук КНУКіМ працює з 2007 року. Викладає 

дисципліни: «Об’єктно-орієнтоване програмування», «Програмування 

мобільного обладнання», «Системний аналіз»; готує студентів до захисту 

дипломних робіт та до участі в олімпіадах і конкурсах ІТ-проектів. 

Коло наукових інтересів: моделювання математичного та програмного 

забезпечення складних систем. Автор понад 120 наукових та навчально-

методичних праць. Учасник міжнародних і всеукраїнських науково-практичних 

конференцій та семінарів. 
Джерела: 
1. Ткаченко Ольга Іванівна [Електронний ресурс] // Київський національний 

університет культури і мистецтв : [сайт]. – Режим доступу: 

http://kn.knukim.edu.ua/teachers.html. – Назва з екрана. 

 

Скоромний Віктор Петрович – український 

хоровий диригент. Народний артист України (1994), 

професор (1997), професор кафедри академічного 

хорового мистецтва. 

Народився 15 березня 1946 року в смт. Петрове 

Кіровоградської області. Закінчив диригентсько-

хорове відділення Полтавського музичного училища 

ім. М. Лисенка (клас Є. Негрієнка) і Київську державну 

консерваторію (1974, клас проф. М. Щоголь).  

З першого курсу був запрошений як співак і 

хормейстер відомим українським диригентом 

Віктором Іконником і співпрацював з ним у 

Київському камерному хорі з 1973 до 1985 року. 

Художній керівник і головний диригент 

Академічного хору ім. Платона Майбороди (1986–

2009) Національної радіокомпанії України; генеральний директор, художній 

керівник і головний диригент Національної заслуженої капели бандуристів 

України імені  Г. І. Майбороди (2010–2015). Має понад 200 фондових радіо 

записів. 

З 1998 року працює на кафедрі хорового диригування КНУКіМ (нині 

кафедра академічного хорового мистецтва). Викладає диригування, читання 

хорових партитур, хорове аранжування, музично-теоретичний практикум. 
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Джерела: 

1. Віктор Скоромний [Електронний ресурс] // Наша Парафія : парафія святого 

Архистратига Михаїла (Київ, Пирогів) : сайт. – Режим доступу:  

http://www.parafia.org.ua/person/skoromnyj-viktor/. – Назва з екрана. 

 

Федотов Володимир Іванович – український 

оперний співак (лірико-драматичний тенор). Народний 

артист України (1993), доцент кафедри академічного 

хорового мистецтва. 

Народився 16 березня 1945 року в с. Березівське 

Красноярського краю (РФ). Закінчив Львівську 

державну  консерваторію імені М. Лисенка (клас 

П. Кармалюка). Стажувався в Італії в Міланському 

театрі «Ла Скала». Довгий час був провідним солістом 

Національної опери України.  

На кафедрі хорового диригування КНУКіМ (нині 

кафедра академічного хорового мистецтва) працює з 

2005 року. Викладає постановку голосу та сольний спів. 
Джерела: 

1. Федотов Володимир Іванович // Лисенко І. Словник співаків України. – Київ,1997. – 

С. 309–310. 

 

Бєлякова Оксана Володимирівна – кандидат 

економічних наук (2010), доцент (2011), завідувач 

кафедри готельно-ресторанного бізнесу. 

Член Всеукраїнської спілки вчених-економістів, 

вчений секретар академічного клубу «New economics». 

Народилась 20 березня 1966 року в м. Донецьк. 

Закінчила Донецький інститут радянської 

торгівлі, отримала спеціальність «Товарознавство і 

організація торгівлі продовольчими товарами» (1987). 

Протягом трудової діяльності працювала в 

підприємствах торгівлі на посаді товарознавця, потім в 

навчальних закладах: Донецький національний 

університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-

Барановського (кафедра маркетингу на посаді доцента); Національний 

університет харчових технологій (кафедра міжнародної економіки на посаді 

доцента). 

Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування та розвиток 

ринку екологічно чистих товарів» за спеціальністю 08.00.03 – «Економіка та 

управління національним господарством» (2010), доцент кафедри маркетингу і 

комерційної справи з 2011 р. 

У КНУКіМ працює з 2014 року. Викладає дисципліни: «Світовий ринок 

готельних і ресторанних послуг», «Статистика». Працює над написанням 

дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. У 

теперішній час очолює кафедру готельно-ресторанного бізнесу КНУКІМ.  
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Автор понад 150 науково-методичних праць, серед яких 13 колективних 

монографій; 3 підручники та 1 навчальний посібник, рекомендованих МОН 

України; 47 статей у вітчизняних фахових виданнях, 5 статей у виданнях, 

включених до міжнародних наукометричних баз даних, 7 праць – у зарубіжних 

виданнях.  

Коло наукових інтересів: дослідження проблем маркетингу, регіонального 

економічного розвитку. 
Джерела: 
1. Оксана Володимирівна Бєлякова [Електронний ресурс] // Київський національний 

університет культури і мистецтв : [сайт]. – Режим доступу: 

http://igritb.knukim.edu.ua/kafedry/kafedra-gotelno-restorannogo-biznesu.html. – Назва з екрана. 

 

Гончарук Олена Миколаївна – співачка у 

стилі неокласики, педагог академічного та естрадного 

вокалу, старший викладач кафедри народної 

художньої творчості та фольклору. 

Народилася 22 березня 1971 року. Закінчила 

Національну музичну академію України 

ім. П. І.Чайковського та Київський національний 

університет культури і мистецтв.  

Солістка Національної опери України (2008–

2015). У репертуарі співачки партії: Наталки 

(«Наталка Полтавка» М. Лисенка), Сюзанни («Весілля 

Фігаро» В.-А. Моцарта), Розалінди («Летюча миша» 

Й. Штрауса), Фраскіти, Мікаели («Кармен» Ж. Бізе), 

Стефано, Маргарити («Ромео і Джульєтта», «Фауст» 

Ш. Гуно), Віолетти, Аніни, Пажа («Травіата», «Ріголетто» Дж. Верді) та ін. Окрім 

оперних партій, у репертуарі багато концертних арій, романсів, пісень 

українських та зарубіжних композиторів.  

Гастролювала у Бельгії, Нідерландах, Болгарії, Угорщині, Німеччині та 

інших країнах. Має записи на українському телебаченні та радіо. Веде активну 

педагогічну та наукову діяльність. 

Відзнаки та нагороди: лауреат мистецької премії імені Дмитра Луценка. 
Джерела: 

1. Олена Миколаївна Гончарук [Електронний ресурс] // Київський національний 

університет культури і мистецтв : [сайт]. – Режим доступу: 

http://fmm.knukim.edu.ua/kafedri/kafedra-narodnoji-khudozhnoji-tvorchosti-tаfolkloru/vikladachi. 

html. – Назва з екрана. 
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Козловський Євген Вікторович – кандидат 

наук з державного управління (2008), доцент кафедри 

міжнародного туризму (2013). 

Фахівець у сфері державного регулювання 

туристичної діяльності. 

Народився 26 березня 1976 року у 

м. Хмельницький. Закінчив Чернівецький 

національний університет імені Юрія Федьковича за 

спеціальністю «міжнародна економіка» (1998).  

У рамках Програми стажування у Верховній 

Раді України та центральних органах виконавчої влади 

працював помічником Голови Комітету Верховної 

Ради України з питань економічної політики, управління народним 

господарством, власності та інвестицій (1998–1999). 

Упродовж 2003–2007 рр. навчався в аспірантурі Національної академії 

державного управління при Президентові України. Захистив дисертацію на 

здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління на тему: 

«Державне регулювання в галузі туризму: становлення та розвиток в Україні» за 

спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління (2008). 

З січня 2009 р. працює на посаді доцента кафедри міжнародного туризму 

факультету готельно-ресторанного і туристичного бізнесу Київського 

національного університету культури і мистецтв. Викладає навчальних 

дисциплін – «Правове регулювання туристичної діяльності», «Інформаційні 

системи і технології в туризмі», «Електронна комерція в туризмі», 

«Спеціалізовані види туризму». З 2010 по 2015 рр. розробив навчальні програми 

з таких дисциплін, як «Правове регулювання туристичної діяльності», 

«Інформаційні системи і технології в туризмі», «Інноваційні технології в 

туризмі», «Електронна комерція в туризмі», «Спеціалізовані види туризму», 

«Менеджмент туризму», «Соціологія туризму», «Управління розвитком 

туризму», «Управління проектами в туризмі». Автор понад 50 наукових 

публікацій, зокрема, навчального посібника «Правове регулювання туристичної 

діяльності» (2015). 

Коло наукових інтересів пов’язане з державним регулюванням 

туристичної діяльності, інформаційними системами і технологіями у сфері 

туризму, соціокультурними аспектами розвитку туризму в умовах глобалізації. 

Відзнаки та нагороди: нагороджений Почесним дипломом Апарату 

Верховної Ради України. 
Джерела: 
1. Євген Вікторович Козловський [Електронний ресурс] // Київський національний 

університет культури і мистецтв : [сайт]. – Режим доступу: 

http://igritb.knukim.edu.ua/kafedry/kafedra-mizhnarodnogo-turizmu.html. – Назва з екрана. 
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Марценюк Герольд Петрович – 

кандидат мистецтвознавства (2010), доцент, 

доктор PhD, професор кафедри джазу та 

естрадного співу факультету музичного 

мистецтва КНУКіМ.  

Народився 28 березня 1941 року. 

Закінчив Київську державну консерваторію 

ім. П. Чайковського (1969, клас тромбона 

проф. В. Гараня), аспірантуру.  

Захистив кандидатську дисертацію на 

тему: «Етапи становлення та проблеми 

розвитку українського тромбонового 

виконавства (кінець XIX – XX сторіччя). 

Історичні та методичні аспекти» (2010).  

Автор понад 30-ти наукових праць, серед яких монографії, навчально-

методичний посібник.  

Створив квартет тромбоністів (2002, лауреат Міжнародного конкурсу 

молодих виконавців «Мистецтво XXІ століття»). Підготував плеяду лауреатів та 

дипломантів всеукраїнських і міжнародних конкурсів, які працюють у провідних 

симфонічних оркестрах України та світу (Є. Гладнєв, А. Зименко,  

С. Кашин, С. Востріков, О. Лісун, А. Доценко, К. Бєрьозкін, І. Чекригін та ін.). 

Відзнаки та нагороди: лауреат Міжнародного конкурсу виконавців на 

духових інструментах (ФРН, м. Вюнсдорф, 1976). 
Джерела: 
1. Марценюк Герольд Петрович [Електронний ресурс] // Київський національний 

університет культури і мистецтв: [сайт]. – Режим доступу: 

http://fmm.knukim.edu.ua/kafedri/kafedra-dzhazu-ta-estradnogo-spivu/instrumentalno-orkestrove-

mistetstvo/vikladachi-sektsiji-dukhovikh-i-udarnikh-instrumentiv.html. – Назва з екрана. 

 

Прокопенко Людмила Іванівна – кандидат 

культурології (2011), доцент (2015), доцент кафедри 

книгознавства і бібліотекознавства. 

Народилася 31 березня 1976 р. на 

Житомирщині. Закінчила Київський національний 

університет культури і мистецтв за спеціальністю 

«Бібліотекознавство і бібліографія» та аспірантуру.  

У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію 

на тему: «Діяльність обласних універсальних 

наукових бібліотек по забезпеченню інформаційних 

потреб користувачів (кінець ХХ-початок ХХІ ст.)» 

(науковий керівник – доктор історичних наук, 

професор Т. В. Новальська). 

У КНУКіМ працює від 1996 р.: зав. 

лабораторії кафедри книгознавства і бібліотекознавства (2007–2009), від 

2007 р. – викладач кафедри книгознавства і бібліотекознавства, перебувала на 
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посаді заступника декана факультету культурології (2013–2014). Викладає 

дисципліни: «Реклама книги», «Бібліотечне краєзнавство», «Бібліотечний 

дизайн», «Науково-дослідна робота», «Стратегічний розвиток бібліотечно-

інформаційної сфери», «Реклама інформаційних ресурсів». 

Автор понад 40 праць наукового та науково-методичного характеру. 

Активний учасник міжнародних та всеукраїнських науково-практичних 

конференцій; залучає до участі у конференціях, круглих столах студентів, 

виступаючи їх науковим керівником. Ініціатор численних культурно-мистецьких 

акцій у студентському середовищі.  

Коло наукових інтересів: інформаційні потреби користувачів бібліотек, 

соціологія книги і читання; краєзнавча діяльність бібліотек, біографістика, 

наукознавство, науково-дослідна робота; державне управління у соціально-

культурній сфері.  
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КВІТЕНЬ 

 
 

3 квітня – 60-річчя від дня народження Олександра Андрійовича 

Ткаченка, доцента кафедри комп’ютерних наук 

 

3 квітня – 50-річчя від дня народження Катерини Миколаївни Гамалії, 

доцента кафедри дизайну одягу  

 

4 квітня – 60-річчя від дня народження Ірини Валентинівни 

Горчинської, провідного концертмейстера кафедри народної хореографії 

 

28 квітня – 50-річчя від дня народження Олега Сергійовича Федоренко, 

доцента кафедри економіки 
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Ткаченко Олександр Андрійович – кандидат 

фізико-математичних наук (1994), доцент кафедри 

комп’ютерних наук (2008).  

Народився 3 квітня 1955 року в м. Суми. З 

відзнакою закінчив Сумський державний педагогічний 

інститут ім. А. С. Макаренка за спеціальністю «Фізика 

та математика» (1977).  

Трудову діяльність розпочав вчителем 

математики Сумської середньої школи № 6 (у 1977 р.). 

Після служби в армії – інженер-програміст Сумського 

обласного статистичного управління (1979–1981). 

Аспірант, а потім молодший науковий 

співробітник Інституту кібернетики імені В. М. Глушкова Національної академії 

наук України (1981–1988); науковий співробітник та програміст Інституту 

математики, Інституту геологічних наук та Науково-учбового центру прикладної 

інформатики Національної академії наук України (1988–1999); провідний 

програміст Головного офісу Укрсоцбанку (1999–2003). 

Працював доцентом Державної академії водного транспорту та 

Національної академії статистики обліку та аудиту.  

Працюючи за сумісництвом у видавництвах комп’ютерної літератури 

«Діалектика» та «Діасофт» як перекладач та науковий редактор, підготував до 

друку 13 книг з програмного забезпечення комп’ютерів. 

Захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.13.11 – 

«Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин, комплексів, 

систем та мереж» на тему: «Розробка методів та засобів обробки і візуалізації 

даних в інтелектуальній геоінформаційній системі» (1994, науковий керівник – 

доктор технічних наук, професор А. І. Нікітін). У 1998 р. отримав вчене звання 

доцента кафедри інформатики та обчислювальної техніки Науково-учбового 

центру прикладної інформатики Національної академії наук України. 

На кафедрі комп’ютерних наук КНУКіМ працює доцентом з 2008 року.  

Викладає дисципліни – «Теорія алгоритмів», «Організація баз даних та знань», 

«Перспективні мови програмування (мова Java)»; готує студентів до захисту 

дипломних робіт та до участі в олімпіадах. 

Коло наукових інтересів: математичне та програмне забезпечення 

складних систем. Автор понад 60 наукових та навчально-методичних праць. 

Учасник міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій та 

семінарів. 
Джерела: 
1. Ткаченко Олександр Андрійович [Електронний ресурс] // Київський національний 

університет культури і мистецтв : [сайт]. – Режим доступу: 

http://kn.knukim.edu.ua/teachers.html. – Назва з екрана. 
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Гамалія Катерина Миколаївна – 

мистецтвознавець. Кандидат історичних наук (2008), 

доцент (2011), доцент кафедри дизайну одягу. 

Член Бюро секції критики і мистецтвознавства 

Національної спілки художників України (2014). 

Народилася 3 квітня 1966 року. Навчалася у 

Київському державному художньому інституті (1985–

1991), факультет історії та теорії мистецтва та аспірантурі 

Київського інженерно-будівельного інституту (1991–

1994). У 1992 р. закінчила Центрально-Європейський 

університет (CEU, (Прага-Будапешт, спеціалізація 

«Філософія  та психологія мистецтва»). 

Упродовж 1993–1996 рр. працювала головним 

редактором розділу «Україна» Міжнародного журналу «Индустрия 

развлечений». 

Від 1998 року займається педагогічною діяльністю: викладач, завідувач 

кафедри мистецтвознавства Мистецького інституту художнього моделювання та 

дизайну ім. С. Далі (1998–2012). 

У 2007 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня 

кандидата історичних наук на тему: «Садово-паркові ансамблі України ХVIII–

XIX століть в історико-природничому контексті».  

У КНУКіМ працює з 2005 року, завідувач кафедри дизайну одягу (2012–

2013). Лектор-викладач авторських курсів «Історія мистецтв», «Історія садово-

паркового мистецтва», «Історія архітектури та синтезу мистецтв»; куратор і 

організатор реставраційної, археологічної, екскурсійної практичної діяльності 

студентів, яка проводиться як в Україні, так і за кордоном; співорганізатор та 

аналітик виставкової діяльності; автор низки статей про розвиток цивілізацій та 

культур стародавнього світу; автор та організатор лекторіїв на базі виставок 

сучасного мистецтва. 

Учасник та член журі міжнародних та всеукраїнських фестивалів молодих 

дизайнерів (2008, 2009, 2012, 2013).  

Відзнаки та нагороди: нагороджена знаком «За розбудову освіти» (2011),  

грамотами та подяками від керівництва КНУКІМ та МІХМД ім. С. Далі, 

Національного культурно-музейного комплексу «Мистецький Арсенал», 

реставраційних майстерень Києво-Печерського історико-культурного 

заповідника, телевізійних студій каналів «1+1» та «Культура», благодійного 

фонду сім’ї Платонових. 

Випускники Катерини Миколаївни Гамалії працюють у сфері шоу-бізнесу, 

освіти, археології, музеєзнавства, ТБ каналах та фешн-індустрії. 
Джерела: 
1. Гамалія Катерина Миколаївна [Електронний ресурс] // Київський національний 

університет культури і мистецтв : [сайт]. – Режим доступу: 

http://design.knukim.edu.ua/kafedri/dizajn-odyagu. – Назва з екрана. 
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Горчинська Ірина Валентинівна – провідний 

концертмейстер кафедри народної хореографії.  

Народилася 4 квітня 1956 року. Закінчила 

Київське державне вище музичне училище 

ім. Р. М. Глієра (1975) та Київську державну 

консерваторію ім. П. І. Чайковського (1980). 

Розпочала трудову діяльність у КНУКіМ на 

кафедрі хореографії у 1979 році. Концертмейстер 

дисциплін: «Методика виконання класичного танцю», 

«Методика виконання історико-побутового танцю», 

«Зразки класичної хореографії», «Тренаж». Лауреат 

всеукраїнських конкурсів та фестивалів, учасник 

науково-практичних конференцій.  

Ірина Валентинівна забезпечує високу якість музичного оформлення 

хореографічних дисциплін, володіє професійною виконавською майстерністю, 

має ґрунтовні знання музичних творів класичної спадщини і сучасних 

композиторів. 
Джерела: 
1. Ірина Валентинівна Горчинська [Електронний ресурс] // Київський національний 

університет культури і мистецтв : [сайт]. – Режим доступу: http://im.knukim.edu.ua/fakultet-

rezhisuri-i-horeografii/kafedra-narodnoi-xoreografii/. – Назва з екрана. 

 

Федоренко Олег Сергійович – кандидат 
економічних наук (1994), доцент кафедри економіки 
підприємства (2003).  

Народився 28 квітня 1966 р. Закінчив Українську 
сільськогосподарську академію за спеціальністю 
«Економіка та організація сільського господарства», 
отримавши кваліфікацію «Економіст» (1988). Захистив 
кандидатську дисертацію на тему: «Ефективність праці 
та шляхи її підвищення» зі спеціальності: «Економіка, 
планування організація управління народним 
господарством і його галузями». 

Брав активну участь в проекті «Демократичні 
перетворення в суспільстві» країн Центральної та 

східної Європи в республіці Польща (травень 1995– квітень 1996). Працював 
менеджером групи керування проектом № 728-UKR-93-05 Міжнародного банку 
реконструкції та розвитку (IBRD) з розвитку насінництва в Україні (1997–1999). 

Науковий доробок становить понад 40 навчально-методичних матеріалів, 
робочих програм, публікацій. 

У КНУКІМ працює з 2013 року. Викладає дисципліни: «Економіка», 
«Організація виробництва», «Інвестування». 

Коло наукових інтересів: інвестиційні процеси в Україні, бізнес-
планування, демократичні перетворення в суспільстві. 

Джерела: 
1. Федоренко Олег Сергійович [Електронний ресурс] // Київський національний 

університет культури і мистецтв : [сайт]. – Режим доступу: 

http://feit.knukim.edu.ua/abit/spetsialnosti/ekonomika-pidpriyemstva/vikladachi/. – Назва з екрана. 
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ТРАВЕНЬ 

 
 

2 травня – 75-річчя від дня народження Маїси Федорівни Купцової, 

професора кафедри джазу та естрадного співу 

 

20 травня – 50-річчя від дня народження Миколи Анатолійовича 

Підгорбунського, доцента кафедри бандури і кобзарського мистецтва  

 

21 травня – 55-річчя від дня народження Олени Юріївни Завадинської, 

доцента кафедри готельно-ресторанного бізнесу 

 

24 травня – 55-річчя від дня народження Олени Георгіївни Ясинської, 

доцента кафедри індустрії моди 
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Купцова Маїса Федорівна – баяністка, 

педагог. Заслужений діяч мистецтв України (2004), 

доцент (2012), професор кафедри джазу та 

естрадного співу. 

Народилася 2 травня 1941 року в смт. 

Підволочиськ Тернопільської обл. Закінчила 

Львівську державну консерваторію імені 

М. Лисенка (1972, клас М. Оберюхтіна). Працювала 

викладачем Ужгородського (1967–1979) і 

Київського державного вищого музичного училища 

ім. Р. Глієра (1979–1993). 

У КДІК працює з 1979 р. Доцент кафедри 

народнопісенного і хорового мистецтва. Художній 

керівник творчого колективу «Україна» КДІК 

(1994) – лауреата Вавілонського всесвітнього фестивалю (Ірак, 1994). 

Від 1990 року – художній керівник ансамблю «Журавка». Нагороди 

колективу: Гран-прі фестивалю (Італія, 2002), Гран-прі міжнародних 

фольклорних фестивалів (Туреччина, 2005; Йорданія, 2007). Колектив 

презентував виконання «Ave Maria» на честь Папи Римського у Ватикані (2002), 

брав участь у заходах до 60-річчя ООН «Діти України вітають ООН» (Відень, 

2006). Серед учнів – П. Богонос, М. Давидов, Т. Ходакова. 

Відзнаки та нагороди: нагороджена медалями «Ветеран праці» (1987), 

«1500-річчя Києва» (1982), Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня (2003); 

Почесними грамотами міністерств культури УРСР, СРСР, ЦК профспілки 

працівників культури (1986). Лауреат міжнародних фестивалів у Чехословаччині 

(1976), Естонії (1977). Член журі фестивалю «Радість Європи» (Югославія, 1995).  
Джерела: 
1. Давидов М. А. Купцова Маїса Федорівна [Електронний ресурс] // Енциклопедія 

сучасної України : сайт. – Київ, 2016. – Режим доступу: 

http://esu.com.ua/search_articles.php?id=45566. – Назва з екрана. 

 

Підгорбунський Микола Анатолійович – 

український мистецтвознавець. Кандидат історичних 

наук (2004), доцент (2006), доцент кафедри бандури і 

кобзарського мистецтва. 

Народився 20 травня 1966 року в м. Ніжин 

Чернігівської обл. З відзнакою закінчив Ніжинське 

культурно-освітнє училище (1984, кваліфікація – 

клубний працівник, керівник самодіяльного оркестру 

народних інструментів). Вищу освіту отримав у 

Київському державному інституті культури (1984–1990) 

за спеціальністю – культурно-освітня робота 

(кваліфікація – керівник самодіяльного оркестру 

народних інструментів). Навчався в Університеті м. 

Цюріх (Швейцарія) за спеціальністю «мистецтвознавство» (2001).  

http://fmm.knukim.edu.ua/images/pidgorbunskiy.jpg
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Захистив кандидатську дисертацію на тему: «Кобзарський рух в Україні 

(XVІI – XIX ст.)» (2004, спеціальність 17.00.01 – «Теорія та історія культури»). 

У 2006 р. присвоєно вчене звання доцента. У 2008 р. закінчив докторантуру за 

спеціальністю «мистецтвознавство», працює над докторською дисертацією. 

Упродовж 1997–1999 рр. працював на посаді заступника начальника 

відділу міжнародних зв’язків КНУКіМ. У 2003–2008 рр. – начальник науково-

редакційного відділу Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв та 

викладач кафедри музикології даного закладу. 

Із 2008 року – доцент кафедри бандури та кобзарського мистецтва 

КНУКіМ. Відповідальний за наукову роботу кафедри. 

Автор понад 30 наукових праць у яких досліджені, узагальнені і 

обґрунтовані шляхи розвитку української музичної культури. Особлива увага 

приділена кобзарству та бандурному мистецтву; розвитку церковного та 

богослужбового співу в Українській Православній Церкві. Розробив близько 15 

навчальних програм із таких дисциплін: «Історія української музики», «Історія 

зарубіжної музики», «Аналіз музичних творів», «Музична фольклористика», 

«Кобзарське мистецтво», «Історія джазової музики», «Поліфонічні форми і 

стилі», «Методика викладання фаху» та ін. 

Коло наукових інтересів – кобзарство та бандурне мистецтво; церковний 

та богослужбовий спів в Українській Православній Церкві, історія джазової 

музики. 

Відзнаки та нагороди: нагороджений Почесною відзнакою «За досягнення 

у розвитку культури і мистецтв» Міністерство культури і мистецтв України 

(2005); Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України «за багаторічну 

сумлінну працю, особистий внесок у розвиток науково-освітніх закладів галузі 

культури України» (2006). Нагороджений знаком «Відмінник освіти України» 

Міністерства освіти і науки України (2007). 
Джерела: 
1. Підгорбунський Микола Анатолійович [Електронний ресурс] // Київський 

національний університет культури і мистецтв : [сайт]. – Режим доступу: 

http://fmm.knukim.edu.ua/kafedri/kafedra-banduri-i-kobzarskogo-mistetstva/vikladachi.html. – 

Назва з екрана. 
 

Завадинська Олена Юріївна – кандидат технічних 

наук (1998), доцент (2004), доцент кафедри готельно-

ресторанного бізнесу. 

Народилася 21 травня 1961 року в м. Красноярськ 

(РФ). Навчалася у Київському торговельно-економічному 

інституті (КТЕІ) за спеціальністю «Технологія і організація 

громадського харчування» (1978–1983, кваліфікація – 

інженер-технолог); аспірантурі КТЕІ (1991–1994). 

Захистила дисертацію у Київському національному 

торговельно-економічному університеті та здобула 

науковий ступінь кандидата технічних наук за 

спеціальністю «Технологія продуктів харчування» (1998). 

У 2004 р. присвоєне вчене звання доцента. 
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Працювала в КТЕІ на посаді молодшого наукового співробітника (з 1990), 

після навчання в аспірантурі на посаді асистента (1994), переведена на посаду ст. 

викладача кафедри технології і організації громадського харчування. Була 

заступником декана факультету ресторанно-готельного та туристичного бізнесу 

КНТЕУ, завідувачем кафедри технології і організації ресторанного господарства. 

У КНУКІМ працює з 2014 р.. Доцент кафедри готельно-ресторанного і 

туристичного бізнесу. Викладає дисципліни «Організація ресторанного 

господарства», «Сервісна діяльність». Загальний стаж науково-педагогічної 

роботи – 34 роки. Має більше 140 наукових та науково-методичних публікацій, 

у т.ч. 1 навчальний посібник. 

Коло наукових інтересів: розробка функціональних продуктів харчування. 

Працювала над НДР «Розроблення технологій кулінарної продукції і раціонів 

оздоровчого харчування» та «Удосконалення стандартів обслуговування 

споживачів в загальнодоступних закладах ресторанного господарства».  

Відзнаки та нагороди: нагороджена знаком «Відмінник освіти України» 

Міністерства освіти і науки України (2002). 
Джерела: 
1. Олена Юріївна Завадинська [Електронний ресурс] // Київський національний 

університет культури і мистецтв : [сайт]. – Режим доступу: 

http://igritb.knukim.edu.ua/vikladachi-kafedri-gotelno-restorannogo-biznesu.html. – Назва з 

екрана. 

 

Ясинська Олена Георгіївна – режисер-

постановник модних показів, конкурсів краси і 

фестивалів моди в Україні. Заслужений діяч 

мистецтв України (2015), доцент кафедри індустрії 

моди.  

Народилася 24 травня 1961 року в м. Житомир. 

Вищу освіту здобула у Київському національному 

економічному університеті ім. В. Гетьмана, 

отримавши фах економіста. Трудову діяльність 

розпочала у 1978 р. у відділі реклами та пропаганди 

моди Республіканського будинку моделей 

трикотажних виробів Міністерства легкої 

промисловостї УРСР. Підрозділ займався 

організацією театралізованих показів колекцій 

одягу в Україні та за її межами.  

Одна з кращих професійних моделей України. Ще у 1980-х, представляла 

колекції одягу українських дизайнерів з Будинку моди «Хрещатик» у багатьох 

країнах світу – Німеччині (Лейпціг, 1978 р.; Мюнхен, 1983 р.), Югославії 

(м. Загреб, 1981 р.), Мексиці (Мехіко, 1984 р.), Болгарії (Пловдів, 1985 р.), 

Таїланді (Банг-кок, 1986 р.), Австралії (Брісбен, 1988 р.), Франції (Париж, Леон, 

Гренобль, 1988–1991 рр.), Туреччині (Ізмір, 1993 р.), Канаді (Монреаль, 1994 р.).  

Унікальний практичний досвід роботи Олени Ясинської у сфері просування 

витворів українських дизайнерів, створення яскравих модних шоу-показів одягу 
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став у нагоді при розробці принципово нового освітнього напряму. Як 

висококваліфікованого та авторитетного фахівця О. Г. Ясинську в 1999 р. 

запрошено для створення першої в Україні кафедри індустрії моди в Київському 

національному університеті культури і мистецтв. 

Викладає дисципліни з професійно-орієнтованого блоку: «Індустрія моди», 

«Історія та теорія моди», «Дефіле», «Організація модельних агенцій», 

«Організація виставкової діяльності». 

Автор нових освітньо-професійних програм, разом з колегами-

однодумцями започаткувала оригінальні мистецькі проекти у галузі індустрії 

моди. Зокрема, успішним став Всеукраїнський фестиваль молодих дизайнерів, 

який об’єднав студентську молодь, майбутніх дизайнерів і фахівців дизайну 

світового рівня. 

Олена Георгіївна бере активну участь у розбудові кафедри та факультету, є 

організатором професійних заходів – показів мод, творчих зустрічей з 

провідними спеціалістами фаху – засновниками модельних агенцій, дизайнерами 

одягу, редакторами журналів мод, організаторами модних проектів. Організатор 

і куратор проходження практики студентів усіх курсів.  
Джерела: 
1. Ясинська Олена Георгіївна [Електронний ресурс] // Київський національний 

університет культури і мистецтв : [сайт]. – Режим доступу: http://frishb.knukim.edu.ua/kafedra-

menedzhmentu-modelnogo-biznesu.html. – Назва з екрана. 
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ЧЕРВЕНЬ 

 
3 червня – 50-річчя від дня народження Оксани Володимирівни Чуєвої, 

доцента кафедри графічного дизайну і реклами 

 

7 червня – 45-річчя від дня народження Світлани Станіславівни Сабрі, 

провідного концертмейстера кафедри бандури і кобзарського мистецтва 

 

16 червня – 55-річчя від дня народження Світлани Геннадіївни 

Винокурової, завідувача науково-методичного відділу наукової бібліотеки 

 

17 червня – 40-річчя від дня народження Алли Володимирівни 

Ліпінської, доцента кафедри документознавства та інформаційної діяльності 

 

18 червня – 60-річчя від дня народження Валентини Андріївни 

Русавської, декана факультету магістерської підготовки 

 

19 червня – 70-річчя від дня народження Михайла Романовича 

Селівачова, завідувача кафедри дизайну середовища 

 

26 червня – 65-річчя від дня народження Ірини Янівни Конюкової, 

професора кафедри філософії 
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Чуєва Оксана Володимирівна – 

дизайнер-графік, педагог. Кандидат 

мистецтвознавства, спеціалізація «Дизайн» 

(2014), доцент кафедри графічного дизайну і 

реклами. 

Член Спілки дизайнерів України (з 1992), 

член Правління Київського міського 

територіального осередку СДУ (з 2010). 

Народилася 3 червня 1966 року в м. Київ. 

Упродовж 1981–1985 рр. навчалася у 

Київському художньо-промисловому технікумі 

(КХПТ), нині – Київський державний інститут 

декоративно-прикладного мистецтва і дизайну 

імені М. Бойчука. Навчалась у Харківському 

художньо-промисловому інституті (ХХПІ, 1985–1990), нині – Харківська 

державна академія дизайну і мистецтв. Після закінчення навчання працювала 

старшим консультантом творчої секції Правління Спілки дизайнерів України 

(1990–1995). 

Упродовж 1995–1997 рр. – головний дизайнер журналу «Архітектура та 

престиж»; дизайнер, а потім арт-директор ТОВ «Ді-Джі Прес» (1997–2008). Під 

час роботи в «Ді-Джі Пресс» було здійснено ряд проектів та проектних розробок 

для вітчизняних  виробників товарів та послуг, що були впроваджені у 

виробництво та реалізовані в рекламних компаніях. Дизайн-проекти успішно 

експонувались на всеукраїнських та міжнародних виставках та фестивалях, 

зокрема: REX, Київський міжнародний фестиваль реклами, щорічні звітні 

виставки Спілки дизайнерів України, «Співаючий папір» (Італія) та ін. 

Чуєва О. В. творчість поєднує з педагогічною діяльністю: викладач 

кафедри графічного дизайну Київського державного інституту декоративно-

прикладного мистецтва та дизайну ім. М. Бойчука (2003–2004); старший 

викладач кафедри графічного дизайну КНУКіМ (з 2009). 

У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Проектно-

художній інструментарій дизайну сучасних споживчих пакувань». 

Маючи майже 25-річний практичний досвід роботи у дизайні та працюючи 

в КНУКіМі стала співавтором навчально-наочного посібника «Типографіка з 

родзинкою» та автором більше півтора десятка наукових та публіцистичних 

статей з дизайну пакувань та специфіки роботи дизайнерів-графіків в рекламній 

галузі. Розроблені та щорічно оновлюються навчально-методичні комплекси з 

дисциплін: «Композиція», «Проектна графіка» та «Макетування та 

моделювання», постійно оновлюється наочний матеріал. 

Протягом всіх років веде активну громадську та виставкову діяльність. 

Має три персональні виставки творчих робіт (текстильні інсталяції та гобелени, 

1998, 2006, 2009). Свої графічні проекти регулярно виставляє на професійних 

виставках та конкурсах, а саме: Всеукраїнська трієнале графічного дизайну 

«Брама дизайну» (2011); виставка Арт-книги в рамках фестивалю дитячої книги 
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«Азбукове Королівство Магів і Янголів» (2014); виставка та публікація у каталозі 

Всеукраїнського мистецького проекту «Справжні українці» (2015); виставка 

патріотичного плакату в галереї М17 (2015); виставка ІІІ-ї Всеукраїнської 

трієнале книжкової графіки (2016). 

Роботи студентів кафедри графічного дизайну та реклами КНУКіМ, 

виконані під керівництвом Чуєвої О. В., виборюють нагороди на всеукраїнських 

фестивалях та конкурсах. Зокрема: Український студентський фестиваль 

реклами (2010, 2015); Фестиваль дизайну і реклами, організований та 

проведений факультетом дизайну і реклами КНУКіМ (2011, 2013); Міжнародний 

конкурс «Українське мистецтво» (2014); Виставка арт-книги в рамках фестивалю 

дитячої книги «Азбукове Королівство Магів і Янголів» (2013, 2014); 

Всеукраїнський конкурс «150 років пляшці Кока-Кола» (2015); ІІ Міжнародна 

виставка театрального плакту (2015, 2016) та ін. 

Активно й творчо бере організаційну участь у різноманітних заходах 

кафедри та університету (фестивалі, наукові конференції, майстер-класи), 

створюючи для них, разом з колегами по кафедрі, айдентику та рекламно-

презентаційні матеріали. 
Джерела: 
1. Чуєва Оксана Володимирівна [Електронний ресурс] // Київський національний 

університет культури і мистецтв : [сайт]. – Режим доступу: 

http://design.knukim.edu.ua/kafedri/grafichnogo-dizajnu-i-reklami. – Назва з екрана. 

2. Чуєва Оксана Володимирівна [Електронний ресурс] // Київський територіальний 

міський осередок (КТМО) : сайт. – Режим доступу: http://kievdesign.org/profile/81. – Назва з 

екрана. 

 

 

Сабрі Світлана Станіславівна – провідний 

концертмейстер кафедри бандури і кобзарського 

мистецтва факультету музичного мистецтва 

КНУКіМ.  

Народилася 7 червня 1971 р. Закінчила 

Національну музичну академію України 

ім. П. І. Чайковського по класу фортепіано. 

Навчалась у Ю. М. Кота, А. Т. Рудька, 

Г. І. Паторжинської, Л. А. Цвірко, О. М. Ващук.  

З 1996 року, ще будучі студенткою 

консерваторії, почала працювати в КНУКіМ на 

кафедрі оркестрового диригування: концертмейстер 

класу Й. С. Франца, В. А. Жадько. Із 2002 року 

працює на кафедрі бандури і кобзарського 

мистецтва: концертмейстер класів з фаху 

П. П. Чухрая, В. М. Єсипка, Т. Й. Яницького, класу диригування Г. С. Верети, 

класів вокалу М. В. Нагорного, О. В. Бондаренка. 
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Винокурова Світлана Геннадіївна – завідувач 

науково-методичного відділу наукової бібліотеки. 

Народилася 16 червня 1961 р. в Оренбурзькій 

області (РФ). Упродовж 1978–1982 рр. навчалася у 

Київському державному інституті культури 

ім. О. Є. Корнійчука за спеціальністю 

«Бібліотекознавство та бібліографія».  

Працювала в бібліотеках Будинку вчених НАН 

України, ЗОШ № 233 м. Києва, Києво-Печерського 

ліцею № 171 «Лідер». 

У науковій бібліотеці КНУКіМ працює з 2012 р., 

на посаді завідувача науково-методичного відділу з 

2015 р. 

Відзнаки та нагороди: оголошена Подяка 

ректора КНУКіМ «за сумлінне виконання професійних обов’язків на ниві 

розбудови бібліотечно-інформаційного забезпечення діяльності університету» 

(2013). 
Джерела:  
1. Наукова бібліотека Київського національного університету культури і мистецтв: від 

витоків до сьогодення : іст. нарис / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Наук. б-ка ; упоряд. 

О. О. Скаченко ; наук. ред. Т. О. Долбенко ; редкол.: Ю. І. Горбань [та ін.]. – Київ : Вид. Ліра-

К, 2013. – С. 74. 

2. Винокурова Світлана Геннадіївна [Електронний ресурс] // Київський національний 

університет культури і мистецтв : [сайт]. – Режим доступу: 

ttp://lib.knukim.edu.ua/structure/metoddepart/. – Назва з екрана. 

 

 

Ліпінська Алла Володимирівна – кандидат 

педагогічних наук (2010), доцент кафедри 

документознавства та інформаційної діяльності. 

Народилась 17 червня 1976 року в м. Київ. З 

відзнакою закінчила Національний педагогічний 

університет імені М. П. Драгоманова (1998, фізико-

математичний факультет). Упродовж 2002–2012 рр. 

працювала у Відкритому міжнародному університеті 

розвитку людини «Україна». У 2003–2007 рр. 

навчалася в аспірантурі Національного 

педагогічного університетуту імені 

М. П. Драгоманова за спеціальністю «Теорія і 

методика викладання інформатики». Захистила 

дисертацію на тему: «Комп’ютерно-орієнтована методична система навчання 

елементів стохастики в основній та старшій школі» у спеціалізованій раді Д 

26.053.03 Національного педагогічного універстету імені М. П. Драгоманова 

(2010). 

У КНУКіМ працює з 2012 року. Викладає дисципліни: «Електронні 

послуги», «Інформаційно-аналітична діяльність», «Захист інформації», 
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«Державна інформаційна політика». Має 48 публікацій, з них 34 наукових та 14 

навчально-методичного характеру. 

Коло наукових інтересів: застосування інформаційно-комунікаційних 

технологій у різних галузях діяльності, зокрема в документознавстві, електронні 

послуги, Інтернет-технології. 
Джерела: 
1. Ліпінська Алла Володимирівна [Електронний ресурс] // Інститут суспільства : 

[сайт]. – Режим доступу: http://is.kubg.edu.ua/index.php/pro-instytut/kafedry/kafedra-

informatyky/sklad.html?pid=352&sid=476:Ліпінська-Алла –Володимирівна. – Назва з екрана. 

2. Ліпінська Алла Володимирівна [Електронний ресурс] // Київський національний 

університет культури і мистецтв : [сайт]. – Режим доступу: http://iduip.knukim.edu.ua/lipinska-

alla-volodimirivna/. – Назва з екрана. 
 

 

Русавська Валентина Андріївна – кандидат 

історичних наук (2007), професор (2015), 

заслужений працівник культури України (2005), 

декан факультету магістерської підготовки. 

Фахівець з питань культури гостинності, 

сервісної діяльності, фізіології та гігієни 

харчування, технології продукції ресторанного 

господарства, організації ресторанного 

господарства, управління якістю продукції 

ресторанного господарства. 

Народилася 18 червня 1956 року. З відзнакою 

закінчила Київський технологічний інститут 

харчової промисловості (нині – Національний 

університет харчових технологій) за спеціальністю 

«Інженер-технолог» (1978). Працювала молодшим науковим співробітником в 

Українському науково-дослідному інституті м’ясо-молочної промисловості 

(нині – Технологічний інститут молока та м’яса Національної академії аграрних 

наук України), де займалась науковими розробками нових видів м’ясної 

продукції, впровадженням новітніх технологій та підготовкою науково-

технічної документації. 

У КНУКіМ працює з 1997 року. Директор інституту готельно-

ресторанного і туристичного бізнесу (2007–2013). Викладає дисципліни: «Історія 

готельно-ресторанного бізнесу», «Культура гостинності», «Сервісологія та 

сервісна діяльність», «Гігієна і санітарія», «Фізіологія харчування».  

У Спеціалізованій вченій раді Київського національного університету 

культури і мистецтв захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук на тему: «Гостинність в українській побутовій культурі ХІХ ст.» 

зі спеціальності 17.00.01 – «Теорія та історія культури» (2007).  

Упродовж 2011–2014 рр. була членом експертної ради з менеджменту і 

торгівлі по ліцензуванню та акредитації вищих навчальних закладів І-ІV рівнів 

при Акредитаційній комісії України «Навчально-методичний центр з питань 
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якості освіти» Міністерства освіти і науки України, брала участь  в ліцензуванні 

напряму підготовки «Готельно-ресторанна справа» ВНЗ України. 

За період науково-педагогічної діяльності опублікувала 75 публікацій, 

наукового та навчально-методичного характеру, у тому числі навчальні 

посібники.  

Відзнаки та нагороди: діяльність В. А. Русавської відзначена державними 

нагородами: Почесна грамота Кабінету Міністрів України «За вагомий 

особистий внесок у забезпеченні розвитку національної культури, високий 

професіоналізм та багаторічну сумлінну працю» (2005).  Крім державних 

нагород, має відомчі нагороди: Почесна грамота Міністерства культури і 

мистецтв України «За вагомий особистий внесок у створенні духовних цінностей 

та високу професійну майстерність» (2003); Почесна відзнака Міністерства 

культури і мистецтв України «За багаторічну плідну працю в галузі культури» 

(2003); Почесна грамота Київського міського голови «За вагомий особистий 

внесок у соціально-економічний і культурний розвиток України, вагомі здобутки 

у професійній та громадській діяльності» (2003); Подяка Німецько-українського 

центру гостинності за співпрацю та сприяння в проведенні учбових тренінгів 

«Європейський стандарт гостинності» (2011); Грамота Київського 

національного університету культури і мистецтв «За багаторічну творчу працю, 

професійну майстерність та особливі заслуги перед університетом» (2012). 
Джерела:  
1. Київський національний університет культури і мистецтв / М. М. Поплавський,  

В. М. Медведєва, О. І. Скнар та ін. – Київ, 2013. – С. 268–269. 
2. Факультет магістерської підготовки : Декан факультету Русавська Валентина 

Андріївна [Електронний ресурс] // Київський національний університет культури і мистецтв : 

[сайт]. – Режим доступу: http://knukim.edu.ua/fakultet-magisterskoyi-pidgotovki/. – Назва з 

екрана. 
3. Валентина Андріївна Русавська [Електронний ресурс] // Київський національний 

університет культури і мистецтв : [сайт]. – Режим доступу: 

http://igritb.knukim.edu.ua/vikladachi-kafedri-gotelno-restorannogo-biznesu.html. – Назва з 

екрана. 

 

Селівачов Михайло Романович – доктор 

мистецтвознавства (1996), професор, завідувач 

кафедри дизайну середовища. Почесний 

академік Академії наук вищої школи України 

(2008). 

Народився 19 червня 1946 р. Закінчив 

факультет історії та теорії мистецтв Інституту 

живопису, скульптури й архітектури ім. І. Рєпіна 

(1970, м. Ленінград). Після служби в армії 

навчався в аспірантурі Інституту 

мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. 

М. Рильського АН УРСР (1972–1975). Захистив 

кандидатську дисертацію з історіографії 

українського декоративного мистецтва (1978, 
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Московський державний університет імені М. В. Ломоносова та докторську 

дисертацію з проблематики української народної орнаментики (1996, Інститут 

мистецтвознавства, фольклорисики та етнології ім. М. Т. Рильського НАНУ).  

Працював молодшим, старшим і провідним науковим співробітником у 

ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАНУ (1975–2006), а впродовж останніх десятиліть 

також в Українському музеї Нью-Йорка, США (1991–1992), Музеї Івана Гончара 

(1993–1998), Державному музеї українського народного декоративного 

мистецтва (2000–2002).  

Викладав у Національному технічному університеті України «Київський 

політехнічний інститут» (1999–2000), Київському державному інституті 

декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука (у 2000–

2004 рр. – проректор з наукової роботи), Київському національному університеті 

культури і мистецтв (у 2006–2009 рр. – зав. кафедри графічного дизайну, з 2015 

р. – зав. кафедри дизайну середовища) і в інших навчальних закладах. 

Коло наукових інтересів М. Р. Селівачова охоплює широкий спектр 

проблем образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, дизайну й 

архітектури. В його доробку близько 700 публікацій, які друкувались 

українською, російською, англійською, польською, румунською мовами в 

колишньому СРСР, Австралії, Канаді, США та ряді інших країн. Організатор і 

учасник конференцій, які проходили в різних містах колишнього Радянського 

Союзу, Польщі, Югославії, США, Македонії, Румунії, Словаччини, Угорщини, 

Німеччини, Греції, Італії, Бельгії, Норвегії й інших країн. 

М. Р. Селівачов є відповідальним редактором і упорядником двох десятків 

колективних монографій і наукових збірників, членом редколегій ряду 

періодичних і продовжуваних видань, головним редактором вісника археології, 

мистецтва, культурної антропології «Ант» (1999 – 2010). Свою наукову роботу 

він успішно поєднує з музейною та педагогічною. 
Джерела: 
1. Марусенко П. «Капище серця» Михайла Селівачова [Електронний ресурс] // 

Дзеркало тижня. – 2015. – 5 черв. – Режим доступу: http://gazeta.dt.ua/history/kapische-sercya-

mihayla-selivachova-_.html. – Назва з екрана. 

2. Селивачёв Михаил Романович [Электронный ресурс] // Википедия : Свободная 

энциклопедия [сайт]. – Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Селивачёв_Михаил_Романович. – Загл. с экрана. 

3. Селівачов Михайло Романович [Електронний ресурс] // Київська організація 

Національної Спілки художників України : сайт. – Режим доступу: 

http://konshu.org/section/critics/selivachov-mikhail.html. – Назва з екрана. 
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Конюкова Ірина Янівна – кандидат 

педагогічних наук (2002), доцент (2003), професор 

кафедри філософії (2006) КНУКіМ. 

Народилася 26 червня 1951 року в м. Київ. 

Закінчила Київський державний інститут культури 

ім. О. Є. Корнійчука за спеціальністю «бібліотекар-

бібліограф вищої кваліфікації» (1974). 

У КНУКіМ працює з 1980 р.: завідувач відділу 

бібліотеки інституту (1980–1988), зав. лабораторії 

кафедри культурно-освітньої роботи (1988), 

викладач кафедри прикладної культурології (1995), 

зав. навчально-методичного відділу КНУКіМ 

(1995–1998), доцент кафедри менеджменту 

культурно-дозвіллєвої діяльності, кафедри естетики 

та художньої культури, кафедри гуманітарних 

дисциплін (1988–2005), професор кафедри філософії (від 2006). Викладає 

дисципліни: «Етика культурно-освітнього працівника», «Діловий етикет», 

«Ділові комунікації», «Етика ділового спілкування», «Дипломатичний 

протокол».  

Неодноразово запрошувалася на прямі ефіри телеканалів: «Інтер», СТБ, 

ICTV, Київська Русь, Новий канал для обговорення питань ділової етики та 

етикету, проводила консультації для учасників програми «Фабрика зірок-3». 

Виступала на українському радіо з питань світського етикету («Цикл передач»), 

відповідала на запитання слухачів та давала консультації на сторінках газети 

«Факти». 

Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Розвиток бібліотечної 

професії в Україні: сучасні концепції та напрями», спеціалізація – 07.00.08 

(2002). 

Коло наукових інтересів: ділова етика та етикет ділового спілкування, 

ділові комунікації. 
Джерела:  
1. Київський національний університет культури і мистецтв / М. М. Поплавський та 

ін. – Київ, 2013. – С. 268–269. 

2. Ірина Янівна Конюкова: «…Від вас залежить майбутнє. Якою буде молодь, такою 

буде й держава» / інтер’ю вела К. Спірідонова // Кропива. – 2009. – № 10. – С. 12–13. 

3. Конюкова Ірина Янівна [Електронний ресурс] // Київський національний 

університет культури і мистецтв : [сайт]. – Режим доступу: 

http://kf.knukim.edu.ua/vikladachi.html. – Назва з екрана. 
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ЛИПЕНЬ 

 
 

10 липня – 50-річчя від дня народження Дмитра Дмитровича Базели, 

завідувача кафедри бальної хореографії 
 

14 липня – 45-річчя від дня народження Людмили Василівни Вовк 

(Хомченко), доцента кафедри економіки 
 

14 липня – 45-річчя від дня народження Олени Олексіївни Скаченко, 

завідувача сектору методичної роботи наукової бібліотеки 
 

15 липня – 60-річчя від дня народження Галини Олександрівни 

Стешенко, провідного бібліотекаря наукової бібліотеки 
 

16 липня – 70-річчя від дня народження Лариси Юріївни Цвєткової, 

декана факультету хореографічного мистецтва 
 

23 липня – 75-річчя від дня народження Лева Васильовича Рязанцева, 

завідувача кафедри звукорежисури  
 

30 липня – 60-річчя від дня народження Тетяни Олександрівни 

Дейнегіної, доцента кафедри тележурналістики, дикторів та ведучих 

телебачення 
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Базела Дмитро Дмитрович – заслужений артист 

України, професор, завідувач кафедри бальної 

хореографії.  

Віце-президент Української ради танців, суддя 

вищої категорії ВФТС. Член журі телевізійного дитячого 

конкурсу «Крок до зірок». 

Народився 10 липня 1966 року. У КНУКіМ працює 

з 1994 року. Викладає дисципліни: «Теорія та методика 

викладання латиноамериканського бального танцю» та 

«Методика організації заходів у бальній хореографії». У 

2003 р. закінчив аспірантуру КНУКіМ.  

Організатор міжнародних змагань зі спортивних 

бальних танців «Калейдоскоп», «Зоряна Україна», 

організатор всеукраїнських змагань зі спортивних 

бальних танців «Гран-прі Калейдоскоп».  
Джерела:  
1. Базела Дмитро Дмитрович // Київський національний університет культури і 

мистецтв / М. М. Поплавський та ін. – Київ, 2013. – С. 126. 

2. Гутник І. М. Кафедра народної хореографії: від витоків до сьогодення / 

І. М. Гутник // Київський національний університет культури і мистецтв у 2015 році: знаменні 

дати, славні ювілеї : календар. – Київ, 2015. – С. 9–16. 

 

Вовк (Хомченко) Людмила Василівна – 

кандидат фізико-математичних наук (2006), 

доцент (2012) кафедри економіки.  

Народилася 14 липня 1971 року. Випускниця 

Київського державного університету імені Тараса 

Шевченка (1989–1994), де при кафедрі 

математичної фізики механіко-математичного 

факультету у 2006 році захистила кандидатську 

дисертацію на тему «Асимптотичні розв’язки 

крайових задач Діріхле та Неймана для сингулярно 

збурених рівнянь параболічного типу з 

імпульсною дією».  

У Київському національному університеті культури і мистецтв працює від 

2009 року: обіймала посади заступника директора інституту дизайну і реклами 

(2009–2011), заступника декана факультету економіки та інформаційних 

технологій (2012–2015). Викладає дисципліни «Математика для економістів», 

«Економіко-математичні методи та моделі», «Теорія ймовірностей і математична 

статистика», «Проектний аналіз», «Управління персоналом», «Економетрика».  

Від 2013 року є куратором Міжнародного студентського бізнес-клубу 

KNUKiM – освітнього проекту для студентів вищих навчальних закладів 

(міжнародні майстер-класи, семінари, тренінги за тематикою HR-менеджменту і 

управління персоналом, бізнес-адміністрування, навиків комунікації, 
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маркетингу, стратегічного планування й управління, кризового менеджменту, 

розвитку бізнесу, фінансів та ін.).  

Підготувала 2 навчально-методичні посібники, рекомендовані 

Міністерством освіти і науки України як навчальні посібники для ВНЗ та понад 

40 наукових публікацій. 

Девізом наукової, педагогічної і творчої діяльності є вислів С. Ковалевської: 

«Математика – наука, яка вимагає найбільше фантазії, і ... не можна бути 

математиком, не будучи водночас і поетом у душі». 

Відзнаки та нагороди: нагороджена Грамотою Президії НАН України за 

цикл наукових досліджень «Сингулярні нелінійні диференціальні рівняння» 

(2006), Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2008), 

Почесною грамотою Асоціації навчальних закладів України приватної форми 

власності (2008, 2009), Почесною грамотою Спілки рекламістів України (2007), 

подяками Київського міського голови (2003, 2005), Подільської районної у місті 

Києві адміністрації (2006). 
 

Скаченко Олена Олексіївна – 

завідувач сектору методичної роботи наукової 

бібліотеки. 

Народилася 14 липня 1971 року в смт. 

Драбів Черкаської обл. З відзнакою закінчила 

Київський державний інститут культури ім. 

О. Є. Корнійчука за спеціальністю 

«Бібліотекознавство і бібліографія» (1993) і 

вже в липні розпочала трудову діяльність на 

посаді бібліотекаря І категорії абонементу 

учбової літератури для студентів факультету 

Бібліотечно-інформаційних систем бібліотеки КДІК.  

Від 1998 р. – провідний бібліотекар-бібліограф відділу обслуговування. 

Упродовж 2000–2009 рр. – провідний бібліотекар відділу наукової інформації. 

Від лютого 2009 р. – зав. сектору методичної роботи науково-методичного 

відділу. Загальний безперервний стаж роботи у бібліотеці становить 23 роки. 

Координує методичну, видавничу діяльність бібліотеки. Автор ідеї та 

упорядник щорічника знаменних дат «Київський національний університет 

культури і мистецтв у … році» (2013, 2014, 2015, 2016), ілюстрованого довідника 

«ТОП-15 проектів КНУКіМ». З нагоди 50-річчя створення бібліотеки вишу 

ініціювала підготовку історичного нарису «Наукова бібліотека Київського 

національного університету культури і мистецтв: від витоків до сьогодення» 

(2013). Співпрацюючи із науково-педагогічними працівниками університету 

підготувала до друку видання серії «Знаменні дати КНУКіМ»: «Майстри 

хорового мистецтва» (до 45-річчя кафедри академічного хорового співу) та 

«Об’єднані любов’ю до української пісні» (до 40-річчя кафедри народно-

пісенного і хорового мистецтва). 
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У 2014 році ініціювала та реалізовує інноваційно-освітній проект «Скарби 

нації», присвячений дослідженню і популяризації нематеріальної культурної 

спадщини України. 

Життєве кредо: «Час спливає повільно для тих, хто чекає, і швидко – для 

тих, хто боїться його згаяти» (давній афоризм). 

Відзнаки та нагороди: нагороджена Грамотою ректора КНУКіМ «за 

багаторічну працю та сумлінне виконання професійних обов’язків на ниві 

розбудови бібліотечно-інформаційного забезпечення університету» (2013). 

Джерела: 

1. Наукова бібліотека Київського національного університету культури і мистецтв: від 

витоків до сьогодення : іст. нарис / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Наук. б-ка ; упоряд. 

О. О. Скаченко ; наук. ред. Т. О. Долбенко ; рекол.: Ю. І. Горбань [та ін.]. – Київ : Вид.  

Ліра-К, 2013. – С. 81. 

 

    Стешенко Галина Олександрівна – 

провідний бібліотекар наукової 

бібліотеки.  

Народилася 15 липня 1956 року в 

м. Ленінград (нині – м. Санкт-Петербург, 

РФ). Закінчила денне відділення 

Київського державного інституту 

культури за спеціалізацією «Масові та 

наукові бібліотеки» (1978), бібліотекар-

бібліограф вищої кваліфікації. 

 Після закінчення вузу, за державним розподілом, була направлена на 

роботу в бібліотеку КДІК на посаду бібліотекаря відділу обслуговування читачів. 

Працювала у читальному залі культурно-освітнього факультету по вул. 

Чигоріна, 14 (1978–1979). У подальшому займала посади бібліографа довідково-

бібліографічного відділу (1979–1982 ), головного бібліографа (1982–1987). 

Упродовж 1987–1996 рр. – заступник директора бібліотеки. На даний час працює 

на посаді провідного бібліотекаря інформаційно-бібліографічного відділу. 

Загальний безперервний стаж роботи у бібліотеці КДІК-КНУКіМ 38 років.  

У складі авторського колективу брала участь у підготовці видань «Рідкісні 

видання з фонду наукової бібліотеки КНУКіМ» (2014), «Наукова бібліотека 

КНУКіМ: від витоків до сьогодення» (2013), «Культурна спадщина України» 

(2012), біобібліографічного покажчика «В’ячеслав Медвідь» (2015). 

Відзнаки та нагороди: за вагомий особистий внесок у розвиток 

бібліотечної справи, високий професіоналізм, багаторічну сумліну працю 

нагороджена Почесною грамотою Міністерства культури України (2015) та 

Почесними грамотами ректора КНУКіМ. 
Джерела: 
1. Наукова бібліотека Київського національного університету культури і мистецтв: від 

витоків до сьогодення : іст. нарис / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Наук. б-ка ; упоряд. 

О. О. Скаченко ; наук. ред. Т. О. Долбенко ; рекол.: Ю. І. Горбань [та ін.]. – Київ : Вид.  

Ліра-К, 2013. – С. 68–69. 
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Цвєткова Лариса Юріївна – доцент (1996), 

професор кафедри народної хореографії (2011), 

декан факультету хореографічного мистецтва. 

Народилася 16 липня 1946 року. Закінчила 

Київське державне хореографічне училище за 

спеціальністю «Артист балету» (1966) та 

Київський державний інститут культури ім. О. Є. 

Корнійчука (1974). 

Трудову діяльність розпочала на кафедрі 

хореографії КДІК у 1976 році. У 1996 році 

отримала вчене звання доцента кафедри 

хореографії.  

Упродовж 1995–1999 рр. – завідувач 

кафедри хореографії; декан факультету хореографічного мистецтва (1998–2008); 

завідувач кафедри теорії та історії мистецтв Інституту мистецтв (2009–2011). З 

2011 р. по теперішній час – декан факультету хореографічного мистецтва, 

професор кафедри народної хореографії. Викладає дисципліни: «Методика 

виконання класичного танцю», «Історія хореографічного мистецтва». 

Л. Ю. Цвєткова – автор підручника «Методика викладання класичного 

танцю», а також численних програм і методичних рекомендацій з 

хореографічних дисциплін для вищих навчальних закладів України. 

Неодноразово презентувала свої педагогічні досягнення на семінарах-

практикумах різного рівня для викладачів-хореографів в Україні, Росії, Франції. 

Упродовж 2000–2014 рр. – член робочої групи з розробки державних 

стандартів освіти напряму «Хореографія», затверджених Міністерством праці та 

соціальної політики України. З 2002 р.– член Комісії відділення змісту 

позашкільної освіти і виховної роботи Науково-методичної комісії з 

позашкільної освіти МОН України. З 2007 р. по 2013 р. – член Експертної ради з 

культури, мистецтв, туризму при Акредитаційній комісії України з ліцензування 

та акредитації вищих навчальних закладів І–ІV рівня акредитації. З 2005 року – 

член Правління Національної хореографічної спілки України. 

Лариса Юріївна – постійний член журі Всеукраїнського фестивалю-

конкурсу народної хореографії імені Павла Вірського, Всеукраїнського 

телевізійного проекту КНУКіМ «Крок до зірок», багатьох мистецьких 

всеукраїнських та міжнародних фестивалів-конкурсів. 

Завдяки своїй компетентності, педагогічній майстерності, вимогливості, 

принциповості, відповідальності Лариса Юріївна Цвєткова здобула визнання 

фахівців хореографічного мистецтва України та користується заслуженим 

авторитетом серед колег і студентів. 

Джерела:  
1. Лариса Юріївна Цвєткова // Київський національний університет культури і 

мистецтв / М. М. Поплавський та ін. – Київ, 2013. – С. 104–105. 

2. Лариса Юріївна Цвєткова [Електронний ресурс] // Київський національний 

університет культури і мистецтв : [сайт]. – Режим доступу: http://im.knukim.edu.ua/fakultet-

rezhisuri-i-horeografii/kafedra-narodnoi-xoreografii. – Назва з екрана. 
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Рязанцев Лев Васильович – заслужений 

працівник культури України, професор, завідувач 

кафедри звукорежисури.  

Звукорежисер кіно і телебачення (від 1961), 

член Спілки кінематографістів СРСР, Національної 

спілки кінематографістів Україні (від 1977).  

Автор наукових статей та навчального 

посібника «Звукорежисура». 

Фільмографія митця: 

Телесеріал «Роксолана» (1997). Кінофільми: 

«Чорнобиль. Хроніка важких тижнів» – приз ХХIV 

Міжнародного кінофестивалю (м. Краків, 1987), 

Держпремія СРСР (1987); «Вічний хрест» – приз 

Міжнародного телефестивалю «Бархатний сезон» (м. 

Київ, 2003); «У неділю рано» – приз «Золотий 

дракон» Міжнародного кінофестивалю (м. Краків, Польща, 1988); «Суфлер» – 

диплом Міжнародного кінофестивалю (м. Ліль, Франція, 1982); «Меланчине 

весілля» – приз «Срібний голуб» Міжнародного кінофестивалю (м. Лейпциг, 

НДР, 1979); «Мужчини и женщины» – гран-прі Міжнародного кінофестивалю 

(м. Реймс, Франція, 1973). 

Викладає дисципліни: «Звукорежиссура», «Аналіз творів кіно-, 

телемистецтва», «Тракти звукопередач». 
Джерела: 

1. Рязанцев Лев Васильович [Електронний ресурс] // Вікіпедія : [сайт]. – Режим 

доступу: .https://uk.wikipedia.org/wiki/Рязанцев_Лев_Васильович. – Назва з екрана. 

2. Рязанцев Лев Васильович [Електронний ресурс] // Київський національний 

університет культури і мистецтв : [сайт]. – Режим доступу: http://ikitb.knukim.edu.ua/vikladachi-

kafedra-zvukorejisuri.html. – Назва з екрана. 
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Дейнегіна Тетяна Олександрівна – поетеса, 

прозаїк, публіцист. Заслужений журналіст України 

(1998), доцент кафедри тележурналістики, дикторів та 

ведучих телебачення.  

Член НСПУ та НСЖУ (1982). 

Народилася 30 липня 1951 року в с. Отаманове 

Сухобузимського р-ну Красноярського краю (РФ). 

Закінчила Комунарський гірничо-металургійний 

інститут (нині Донбаський гірничо-металургійний 

університет, м. Алчевськ Луганської області) (1973, 

факультет автоматики та телемеханіки). Працювала 

інженером, від 1978 – ст. редактор, головний редактор 

художніх програм Ворошиловградського телебачення 

(нині Луганськ); від 1991 - керівник телевізійного Творчо-виробничого 

об’єднання «Злагода» Луганської облдержтелерадіокомпанії. Навчалася у 

Київському філіалі Всесоюзного інституту підвищення кваліфікації працівників 

телебачення і радіомовлення з відривом від виробництва (1981, 1984, 1989). 

Неодноразовий член журі всеукраїнських і обласних фестивалів; голова 

відбіркового журі VI Міжнародного конкурсу програм регіональних 

телерадіорганізацій «Україна Єдина» (м. Одеса, 2004) тощо. 

Друкується від 1970. Як зазначено критиками, «щирість Т. Дейнегіної 

виявляє істинність авторських переживань, справжність і виболеність 

поетичного слова. Для творчого стилю поетеси характерні скупа точність 

деталей, тонка іронія. Головна тема творів – духовність людини, тривоги і щастя 

матері, світ дітей та дорослих». Окремі поезії Т. Дейнегіної покладено на музику. 

У 2002 році Тетяна Олександрівна створила і очолила кафедру 

кінотелемистецтва у Луганському державному інституті культури та мистецтв: 

2002-2005 – доцент, завідувачка кафедрою кіно телемистецтва ЛДІКМ;     від 

2005 – доцент кафедри культурології та кінотелемистецтва інституту культури 

та мистецтв Луганського національного педагогічного університету імені Тараса 

Шевченка. Має публікації наукового та навчально-методичного характеру. 

Працює над дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук на тему «Формування художньої культури студентської 

молоді засобами телебачення» (керівник – Г. П. Шевченко, доктор педагогічних 

наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент 

НАПН України). 

Відзнаки та нагороди: Лауреат літературної премії імені Володимира 

Сосюри Міжрегіональної спілки письменників України (2004). Нагороджена 

знаком «Вища пошана матері» (2006), почесними знаками «За заслуги перед 

Луганщиною» та «За заслуги перед Луганськом» (2006), Почесним знаком 

Козацького товариства міста-героя Києва «Берегиня козацького роду» (2006). 

Переможець I Всеукраїнського телефестивалю «Народ мій є, народ мій 

завжди буде» (м. Дніпропетровськ, 1993, телепрограма «Родовід»). Переможець 

Всеукраїнського фестивалю телевізійних програм «Україна – диво дивовижне» 
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(спецприз «Голос рідної землі» газети «Сільські вісті»; Закарпаття, 1996, 

телепрограма «Незабудь»). Переможець Всеукраїнського фестивалю 

телерадіопрограм «Калинові острови» (м. Херсон, 1997.) у номінації за розробку 

соціальної проблематики (телевізійна програма «Предтеча»). Володар Гран-прі І 

Міжнародного конкурсу телевізійних та радіопрограм регіональних 

телерадіоорганізацій «Україна Єдина» (м. Одеса, 1999, телепрограма «Лицар 

звитяги»).  

Лауреат Всеукраїнського творчого конкурсу Міністерства внутрішніх 

справ України на правоохоронну тематику (Київ, 2000, телепрограма «Комбат»). 

Лауреат І Міжнародного фестивалю журналістики «Людина і зброя», 

присвяченого 60-річчю Перемоги над фашизмом, у номінації «Не старіють 

душею ветерани...» (м. Київ, 2005, телепрограма «Нам доля випала така...»); 

переможець у номінації «Телевізійний ведучий» ІІ Міжрегіонального конкурсу 

творчої майстерності працівників телебачення і радіомовлення «Професіонал 

ефіру України» (Ялта –2005) за передачу «Аж поки білим стане білий світ...», 

присвячену пам’яті журналіста Петра Шевченка (поета Петра Біливоди); Лауреат 

ІІ Міжнародного фестивалю «Перемогли разом» у номінації «Солдати 

Перемоги», присвяченого 61-ій річниці Великої Перемоги (м. Севастополь, 

2006). 
Джерела: 

1. Дейнегіна Тетяна Олександрівна [Електронний ресурс] // Хто є хто в українській 

журналістиці : сайт. – Режим доступу: http://www.jurnalist.in.ua/rubric746/rubric752 

аціонального/site_2627.html. – Назв з екрана. 

2. Дейнегіна Тетяна Олександрівна [Електронний ресурс] // Енциклопедія сучасної 

України : сайт. – Київ, 2016. – Режим доступу: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=21292. – 

Назва з екрана. 
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СЕРПЕНЬ 

 
 

1 серпня – 40-річчя від дня народження Наталії Іванівни Кобижчі, 

доцента кафедри книгознавства і бібліотекознавства 

 

20 серпня – 70-річчя від дня народження Наталії Петрівни Цюпи, 

професора кафедри народної художньої творчості і фольклору  
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Кобижча Наталія Іванівна – кандидат 

культурології (2013), доцент кафедри 

книгознавства і бібліотекознавства. 

Після закінчення в 1997 році Київського 

державного інституту культури за спеціальністю 

«Бібліотекознавство і бібліографія» працювала у 

відділі організації бібліотечних фондів і каталогів 

Національної парламентської бібліотеки України, з 

2000 р. – методистом, а з 2008 р. – викладачем 

кафедри книгознавства і бібліотекознавства 

Київського національного університету культури і 

мистецтв.  

Закінчила аспірантуру КНУКіМ (2011). 

Кандидат культурології (2013), тема 

дисертаційного дослідження «Культурницька діяльність Б. Д. Грінченка: 

світоглядний аспект». 

Коло наукових інтересів: біографістика в контексті культурологічного 

дискурсу; проблеми формування документально-інформаційних ресурсів 

бібліотек  в умовах ринкової економіки, інформаційної аналітики. Автор біля 20 

публікацій. Бере активну участь у науково-практичних конференціях. 

Викладає дисципліни – «Документні ресурси бібліотек», «Аналітико-

синтетична обробка документів». 
Джерела: 
1. Кобижча Наталія Іванівна [Електронний ресурс] // Київський національний 

університет культури і мистецтв : [сайт]. – Режим доступу: http://iaib.knukim.edu.ua/Наталія-

Іванівна-Кобижча. – Назва з екрана. 

 

Цюпа Наталія Петрівна – співачка 

(контральто). Народна артистка України (1994), 

професор (2001), професор кафедри народної 

художньої творчості і фольклору. 

Народилася 20 серпня 1946 року в с. 

Новокам’янка Саратовської обл. (РФ). У 1964–1966 

рр. навчалась у Студії з підготовки акторських 

кадрів при ДЗУНХ ім. Г. Верьовки. Упродовж 1966–

2006 рр. – солістка Національного заслуженого 

академічного народного хору України 

ім. Г. Верьовки. Артистка вокального тріо 

ім. Г  Верьовки (із 1970 р.).  

У 1978 р. закінчила КДІК ім. О. Корнійчука. 

Протягом 1992–1996 рр. та 2002–2006 рр. – 

викладач вокалу в Студії при Українському народному хорі ім. Г. Верьовки. У 

складі хору та вокального тріо гастролювала у США, Канаді, Франції, Іспанії, 

Португалії, країнах Південної Америки, Росії, Чехії, Словаччині, Північній 

Кореї, Польщі, Німеччині. У 2001 р. вийшов компакт-диск «Співає тріо імені 
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Григорія Верьовки», до якого ввійшли записи український  народних пісень з 

фондів Національної радіокомпанії України. 

Організатор і художній  керівнк Заслуженого дитячого вокально-

хореографічного гурту «Шумка» Центру естетичного виховання молоді КНУ 

імені Тараса Шевченка (1993–2005 рр.). Колектив став Лауреатом І 

Міжнародного фольклорного фестивалю «Музика світу» (Італія, 1998), 

гастролював у Аргентині, Естонії, Латвії. 

Від 1992 р. на педагогічній роботі у Київському державному інституті 

культури (нині – КНУКіМ). Викладає постановку голосу, сольний спів, 

вокальний ансамбль. Серед випускників – заслужені артисти України Л. Іванова, 

Ю. Суха. 

Відзнаки та нагороди: нагороджена медалями «Ветеран праці» (1987), 

«1500-річчя Києва» (1982), орденом княгині Ольги ІІІ ступеня (2003), Почесними 

грамотами міністерств культури УРСР, СРСР, ЦК профспілки працівників 

культури (1986). 
Джерела: 
1. Кроп Т. Спів – більш, ніж улюблена професія / Т. Кроп // Демократична Україна. – 

2005. – 22 листоп. 

2. Голяк Т. Солов’їне тріо / Т. Голяк // Демократична Україна. – 1999. – 6 берез. – С. 1. 
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ВЕРЕСЕНЬ 

 
6 вересня – 80-річчя від дня народження Ігоря Антоновича Негрескула, 

доцента кафедри акторів кіно 
 

9 вересня – 70-річчя від дня народження Володимира Івановича 

Романовського, доцента кафедри джазу та естрадного співу 
 

11 вересня – 70-річчя від дня народження Валентини Миколаївни 

Медведєвої, професора кафедри книгознавства і бібліотекознавства 
 

17 вересня – 55-річчя від дня народження Ліани Миколаївни Білякович, 

професора кафедри дизайну одягу 
 

22 вересня – 50-річчя від дня народження Тетяни Олександрівни Божко, 

завідувача кафедри графічного дизайну і реклами 
 

22 вересня – 70-річчя від дня народження Григорія Григоровича Постоя, 

доцента кафедри джазу та естрадного співу 
 

24 вересня – 70-річчя від дня народження Марії Василівни Жовнірової, 

професора кафедри менеджменту і економіки 
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Негрескул Ігор Антонович – кінорежисер, 

заслужений діяч мистецтв України, доцент кафедри 

акторів кіно.  

Один із провідних сценаристів та режисерів 

українського науково-пізнавального та телевізійного 

кіно. Член Національної спілки кінематографістів 

України. 

Народився 26 вересня 1936 року в м. Київ. 

Закінчив режисерский факультет Всесоюзного 

державного інституту кінематографії (ВДІК, 1964, 

майстерня О. Згуріді). 

Працював режисером на студії КиївНаукфільм 

(1964–1998). За цей час створив більш ніж 100 

фільмів різних видів і жанрів: науково-популярних, 

рекламних, замовних, документальних. Автор 

сценаріїв та режисер-постановник 12 ігрових 

фільмів, де разом з акторами головні ролі виконували тварини. Це «Мустанг-

іноходець», «Доміно», «Димка», «Бродяги півночі» тощо. 

З 1998 року працює у КНУКіМ. Викладає дисципліни: «Майстерність 

актора», «Сценічна мова», «Робота актора на радіо», «Режисура кіно і 

телебачення». Майстер та художній керівник 4 випусків факультету режисури, 

кіно і телебачення. 

Відзнаки та нагороди: кінематографічні та телевізійні твори І. Негреску 

відзначені нагородами національних та міжнародних кінофестивалів, зокрема: 

«В плавнях Дніпра» – перший приз у м. Корк (Велика Британія); «Побачення 

з Кара-Дагом» – приз на Всесоюзному кінофестивалі у м. Баку; «Плем’я Арахни 

(Павуки)» – приз на Всеукраїнському фестивалі науково-популярних фільмів; 

«Де їм жити?» – приз на Всесоюзному кінофестивалі у Єревані. І. Негреску є 

лауреатом літературних премій «Коронація слова» (2009, 2010) 

Джерела: 

1. Негрескул Ігор Антонович [Електронний ресурс] // Київський національний 

університет культури і мистецтв : [сайт]. – Режим доступу: http://ikitb.knukim.edu.ua/vikladachi-

kafedra-aktoriv-kino.html. – Назва з екрана. 

2. Негреску Ігор Антонович [Електронний ресурс] // Вікіпедія. – Режим доступу: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Негреску_Ігор_Антонович. – Назва з екрана. 
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Романовський Володимир Іванович – доцент 

кафедри джазу та естрадного співу факультету 

музичного мистецтва КНУКіМ, завідувач секції 

духових та ударних інструментів. 

Народився 9 вересня 1946 року. З відзнакою 

закінчив військово-диригентський факультет 

Московської державної консерваторії 

ім. П. І. Чайковського (1977, клас диригування 

проф. А. Е. Мішуріна). Проходив військову службу на 

посаді військового диригента-начальника оркестру у 

Збройних Силах СРСР (1977–1992). Головний 

спеціаліст відділу інформаційно-музичного 

забезпечення Військово-музичного управління 

Генерального штабу Збройних Сил України.  

Концертував із Зразково-показовим оркестром Збройних Сил України. 

Художній керівник і головний диригент студентського духового оркестру 

«Гармонія». Автор понад 100 інструментовок для духового оркестру і понад 30-

ти наукових праць. Підготував плеяду музикантів, які працюють у професійних 

духових та симфонічних оркестрах України і світу (М. Кіях, К. Луканова, 

А. Зіменко, Є. Чеглакова, Ю. Головко, Я. Куцан, Ю. Мовіна, К. Чагіна, О. Лісун, 

Є. Гладнєв, П. Челядин та ін.). 

Відзнаки та нагороди: лауреат всеармійського конкурсу військових 

оркестрів, нагороджений медалями «За бездоганну службу» І, ІІ, ІІІ ступенів. 
Джерела:  
1. Володимир Іванович Романовський // Київський національний університет культури 

і мистецтв / М. М. Поплавський, В. М. Медведєва, О. І. Скнар та ін. – Київ, 2013. – С. 187–188. 

2. Романовський Володимир Іванович [Електронний ресурс] // Київський національний 

університет культури і мистецтв : [сайт]. – Режим доступу: http://knukim.edu.ua. – Назва з 

екрана. 

 

 

Медведєва Валентина Миколаївна – 

кандидат педагогічних наук (1997), професор 

(2001), заслужений працівник культури України 

(2001). 

Народилася 11 вересня 1946 року в 

с. Ольгопіль Новобузького району Миколаївської 

обл. Закінчила Харківський державний інститут 

культури (1968). 

З 1968 р. до липня 1993 р. працювала у 

Державній бібліотеці України для дітей на посадах 

старшого бібліотекаря, головного бібліотекаря, 

завідувача відділу науково-дослідної та науково-

методичної роботи. 



 

136 

 

Упродовж 1976–1993 рр. працювала (за сумісництвом) в Державній 

академії керівних кадрів культури і мистецтв викладачем кафедри теорії та 

практики культури; Міністерстві культури і мистецтв України (1995–1996): 

секретарем колегії – помічником міністра; головним спеціалістом відділу 

народної творчості головного управління культурно-просвітницької роботи. 

У КНУКіМ працює з 1996 р. Обіймала посади вченого секретаря Головної 

Вченої ради; помічника ректора (1997–1998); доцента; професора; завідувача 

кафедри книгознавства та видавничої діяльності (1999–2006); проректор з 

загальних питань КНУКіМ (1998–2012).  

Захистила кандидатську дисертація на тему: «Формування інтересу 

читачів-підлітків до української художньої літератури у бібліотеках для дітей» 

(1997). У 1998 р. присвоєне вчене звання доцента. 

З ініціативи В. М. Медведєвої в університеті відкрито кафедру 

книгознавства та видавничої діяльності (1999), де вперше в Україні почали 

готувати фахівців для книжкової справи України як особливої сфери 

підприємницької і творчої діяльності. 

Член всесоюзних та всеукраїнських робочих груп з реалізації цілого ряду 

програм, досліджень, експериментів, зокрема «Упорядкування мережі 

бібліотек», «Централізація державних масових бібліотек Української РСР 1975-

1980 рр.», «Концепція розвитку шкільної бібліотеки» (1997), «Першого 

Всеукраїнського конгресу бібліотекарів України» (1992, секція «Дитячі і шкільні 

бібліотеки»), досліджень в галузі дитячого читання та бібліотечного 

обслуговування дітей «Запити та інтереси дітей у галузі книги і читання, їх 

формування і задоволення в умовах сучасного села (1971-1975)»; «Концепції 

державної культурної політики» (1999); «Концепції Державної цільової 

програми розвитку української культури (1993)»та ін.. 

В. М. Медведєва є автором понад 150 публікацій (наукові програми, 

посібники, словники, статті, методичні матеріали) у сфері культури, зокрема 

книгознавства, бібліотекознавства, соціології читання. Здійснює наукове 

керівництво дисертаційними дослідженнями аспірантів, пошукувачів та 

дипломними роботами магістрів. 

Член Спеціалізованої ради із захисту дисертацій за напрямом «Соціальні 

комунікації» КНУКіМ, Наглядової ради Національної бібліотеки для дітей 

України (від 2003 р. – і досі). Як член робочих груп брала участь у розробленні 

нормативно-законодавчих актів у бібліотечній справі та нових стандартів освіти 

бакалаврів у галузі культури. 

Відзнаки та нагороди: нагороджена медалями «В пам’ять 1500-річчя 

м. Києва» (1982), «Ветеран праці» (1989); почесні грамоти Кабінету Міністрів 

України (2003), Національної спілки письменників України (2006), подяки 

Міністерства культури України, Національної бібліотеки України для дітей, 

ректорату КНУКіМ (2013). 
Джерела:  
1. Медведєва Валентина Миколаївна : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки 

України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Наук. б-ка ; уклад.: 
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Ю. І.  Горбань, Л. А. Рибка, І. Л. Маловська, В. В. Степко, В. В. Лук’яненко. – Київ : Вид. центр 

КНУКіМ, 2015. – 204 с. – (Серія «Вчені КНУКіМ» ; вип. 3). 

2. Медведєва Валентина Миколаївна [Електронний ресурс] // Київський національний 

університет культури і мистецтв : [сайт]. – Режим доступу: http://iaib.knukim.edu.ua/валентина-

миколаївна-медведєва. – Назва з екрана. 

 

Білякович Ліана Миколаївна – 

матеріалознавець, аналітик та прогнозист моди, 

кандидат технічних наук, доцент ВАК, ступінь Ph.D 

(Doctor of Philosophy in Technical Sciences), 

професор кафедри дизайну одягу.  

Народилася 17 вересня 1961 року. 

Диплом REFA-International (Німеччина) 

«Топ-менеджмент європейської fashion-індустрії» 

(друга вища освіта). Закінчила докторантуру 

КНУКіМ, готує до захисту докторську дисертацію 

«Стилістика бароко в моді XVII-XXI ст.: парадигма 

та ремінісценції». 

Здійснює керівництво дисертаційними 

дослідженнями аспірантів КНУКіМ за спеціальністю «Мистецтвознавство». 

Координатор та розробник проекту створення Галереї української моди 

«FASHION LAB». Координатор першого фестивалю молодих дизайнерів на базі 

КНУКіМ «DESIGN-KNUKiM-2008. Uni FESTIVAL». Член журі багатьох 

фестивалів моди та спеціалізованих виставок. 

Білякович Л. М. – засновник наукової школи прогнозування моди в 

Україні. Ліаною Миколаївною вперше в СНД розроблено і запатентовано нові 

навчальні дисципліни для ВНЗ – «Прогнозування моди» та «Методологія 

прогнозування моди» (зміст, концепція, структура, навчальна програма); 

отримані Свідоцтва про реєстрацію авторського права № 37053 і №37054, видані 

Державним департаментом інтелектуальної власності України. 

Розробила і впровадила в Україні інвестиційний проект видання 

міжнародного спеціалізованого журналу «International Textiles». 

Тренінг-консультант Гільдії виробників одягу України. Автор понад 70 

наукових праць. 
Джерела: 
1. Білякович Ліана Миколаївна [Електронний ресурс] // Київський національний 

університет культури і мистецтв : [сайт]. – Режим доступу: 

http://design.knukim.edu.ua/kafedri/dizajn-odyagu. – Назва з екрана. 
2. Лекційне заняття Ліани Білякович [Електронний ресурс] // Київський національний 

університет культури і мистецтв : [сайт]. – Режим доступу: 

http://knukim.edu.ua/novunu/lektsiyne-zanyattya-liani-bilyakovich/. – Назва з екрана. 

3. Міжнародний фестиваль моди «Kyiv fashion 2014» [Електронний ресурс] // 

Київський національний університет культури і мистецтв : [сайт]. – Режим доступу: 

http://design.knukim.edu.ua/kafedri/dizajn-odyagu. – Назва з екрана. 
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Божко Тетяна Олександрівна – кандидат 

мистецтвознавства (2011), доцент (2015). 

Завідувач кафедри графічного дизайну і реклами 

(2013). 

Член національної спілки дизайнерів 

України (від 2007). Член спеціалізованої вченої 

ради з дизайну КНУКіМ 

Народилася 22 вересня 1966 року. 

Закінчила Київський художньо-промисловий 

технікум за спеціальністю «Художнє 

конструювання промислових виробів» (1985) та 

Криворізький державний педагогічний інститут 

за спеціальністю «Образотворче мистецтво, 

креслення» (1994).  

Працювала на посаді дизайнера Київського деревообробного комбінату 

№5. Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ–ІV рівня акредитації – 

понад 16 років. Упродовж 2000–2008 рр. – викладач, старший викладач та доцент 

кафедри графічного дизайну Київського державного інституту декоративно-

прикладного мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука; в. о. декана факультету 

«Дизайн» (2008) та начальник навчальної частини (2008–2009) КДІДПМ 

ім. М. Бойчука. 

У КНУКіМ працює з вересня 2009 року: ст. викладач кафедри графічного 

дизайну і реклами, заступник завідувача кафедри. 

У спеціалізованій вченій раді Київського національного університету 

культури і мистецтв захистила кандидатську дисертацію на тему «Методичні 

основи удосконалення проектування продукції графічного дизайну» (2011, 

спеціальність 17.00. 07 «Дизайн»). 

Під керівництвом та за  участію Т. О. Божко на кафедрі графічного дизайну 

і реклами КНУКіМ розроблено структурно-логічну схему підготовки бакалаврів 

з графічного дизайну та зміст навчальних та робочих програм з дисциплін: 

«Дизайн-проектування в графіці» (ОКР «Спеціаліст»), «Шрифт»; «Дизайн-

проектування»; «Дизайн упаковки та етикетки»; «Проектна графіка», 

«Композиція, Інфографіка» (ОКР «Бакалавр»). 

Розроблено та апробовано зміст лекційного матеріалу з наступних 

дисциплін: «Дизайн-проектування в графіці» (ОКР «Спеціаліст»), «Шрифт»; 

«Дизайн-проектування»; «Дизайн упаковки та етикетки»; «Проектна графіка», 

«Композиція, Інфографіка» (ОКР «Бакалавр»). 

За участі Божко Т. О. укладено зміст освітніх стандартів з підготовки 

бакалаврів за спеціалізацією «Графічний дизайн і реклама». 

У 2012–2013 рр. виконувала обов’язки голови ДЕК в Черкаській філії 

КНУКіМ, член експертної ради акредитаційної комісії в Національному 

транспортному університеті (м. Київ, травень 2012), голова експертної ради 

акредитаційної комісії в Краматорському технологічному технікумі (квітень 

2014). 
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Роботи студентів, виконані під керівництвом Т. О. Божко є номінантами та 

переможцями наступних всеукраїнських конкурсів з пакування:  
 ІХ відкритий Всеукраїнський конкурс наукових студентських робіт з 

актуальних проблем пакувальної індустрії (жовтень 2015) – призер Юрченко 

Катерина Володимирівна. 

 VІІІ відкритий Всеукраїнський конкурс наукових студентських робіт з 

актуальних проблем пакувальної індустрії (листопад 2014) – призер Март 

Світлана Анатоліївна. 
Джерела: 
1. Божко Тетяна Олександрівна [Електронний ресурс] // Київський національний 

університет культури і мистецтв: [сайт]. – Режим доступу: 

http://design.knukim.edu.ua/kafedri/grafichnogo-dizajnu-i-reklami. – Назва з екрана. 
2. Приборкувачі тенденцій fashion-індустрії [Електронний ресурс] // Київський 

національний університет культури і мистецтв : [сайт]. – Режим доступу: 

http://knukim.edu.ua/novunu/priborkuvachi-tendentsiy-fashion-industriyi/. – Назва з екрана. 

 

 

Постой Григорій Григорович – доцент 

кафедри джазу та естрадного співу, художній 

керівник і головний диригент естрадно-джазового 

оркестру КНУКіМ «JAZZ–BAND».  

Народився 22 вересня 1946 року. Закінчив 

Донецький державний музично-педагогічний 

інститут ім. С. Прокоф’єва.  

Соліст Національного оркестру радіо і 

телебачення України (1972–2008); артист оркестру 

Національної опери України і художній керівник 

концертно-інструментального ансамблю при спілці 

театральних діячів України. З 2001 р. – президент 

спілки музикантів оркестру «Либідь», художній 

керівник і диригент оркестру, продюсер. Під 

орудою Г. Постоя студентський JAZZ – BAND КНУКіМ вдало гастролює 

Україною та за її межами, перемагає у престижних конкурсах. 
Джерела: 
1. Постой Григорій Григорович [Електронний ресурс] // Київський національний 

університет культури і мистецтв : [сайт]. – Режим доступу: 

http://fmm.knukim.edu.ua/kafedri/kafedra-dzhazu-ta-estradnogo-spivu/instrumentalno-orkestrove-

mistetstvo/vikladachi-sektsiji-muzichne-mistetstvo-estradi.html. – Назва з екрана. 
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Жовнірова Марія Василівна – економіст, фахівець з 

економіки, організації, управління, кандидат 

економічних наук (1975), доцент (1990), професор 

кафедри менеджменту і економіки. 

Народилася 24 вересня 1946 року на Київщині. 

Після закінчення Київського технологічного інституту 

харчової промисловості працювала на посадах 

молодший науковий співробітник, старший науковий 

співробітник в Українському науково-дослідному 

інституті м’ясної та молочної промисловості (1969–

1977) в лабораторії економічних досліджень. Захистила кандидатську 

дисертацію на тему: «Комплексне використання сировини як фактор підвищення 

ефективності виробництва в молочній промисловості» і здобула науковий 

ступінь кандидата економічних наук (1975). 

Упродовж 1977–2009 рр. працювала в Інституті підвищення кваліфікації і 

перепідготовки керівних працівників і спеціалістів харчової і переробної 

промисловості Держхарчопрому України (нині ІПДО НУХТ). У 1990 р. 

присвоєне вчене звання доцента кафедри економіки та ефективних форм 

інтеграції виробництва. Сферою діяльності є педагогічна, наукова та науково-

методична робота. Стаж педагогічної роботи у ВНЗ IV рівня акредитації – 39 

років, науково-педагогічної роботи – 47 років. Має 95 наукових та науково-

методичних робіт, в тому числі, навчальні посібники та наукові статті основної 

сфери наукових інтересів. 

У КНУКіМ працює на посаді доцента від 2001 р. на кафедрі менеджменту; 

від 2010 р. – в інституті готельно-ресторанного і туристичного бізнесу; від 2014 

р. – на посаді професора кафедри економіки та менеджменту факультету 

магістерської підготовки. Виконує педагогічну, наукову та навчально-методичну 

роботу. Викладає дисципліни: «Мікроекономіка», «Управління витратами», 

«Ціноутворення», «Фінансовий менеджмент», «Економіка підприємств 

готельно-ресторанного бізнесу», «Економіка та організація діяльності обєднань 

підприємств» та «Економіка підприємств індустрії моди». Автор навчально-

методичних розробок: робочих і типових програм, навчально-методичних 

комплексів із вказаних дисциплін. Підготувала велику кількість спеціалістів і 

магістрів КНУКІМ. 

Відзнаки та нагороди: нагороджена медалями «В пам’ять 1500-річчя 

Києва» (1982), «Ветеран праці» (2001). 
Джерела: 
1. Жовнірова Марія Василівна [Електронний ресурс] // Київський національний 

університет культури і мистецтв : [сайт]. – Режим доступу: http://knukim.edu.ua/kafedra-

ekonomiki-ta-menedzhmentu/. – Назва з екрана. 
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ЖОВТЕНЬ 

 
 

1 жовтня – 70-річчя від дня народження Надії Іванівни Нарожної, 

доцента кафедри академічного хорового мистецтва 

 

10 жовтня – 45-річчя від дня народження Катерини Михайлівни 

Кириленко, завідувача кафедри філософії 

 

18 жовтня – 75-річчя від дня народження Василя Тимофійовича 

Маляренка, завідувача кафедри теорії та історії держави і права 

 

30 жовтня – 60-річчя від дня народження Тетяни Василівни Нечаєнко, 

доцента кафедри тележурналістики, дикторів та ведучих телебачення 
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Нарожна Надія Іванівна – хоровий диригент, 

кандидат педагогічних наук (1985), доцент (1991), 

професор, заслужений працівник культури України 

(2001).  

Член Національної всеукраїнської музичної 

спілки. 

Народилася 1 жовтня 1946 року в м. Корець 

Рівненської обл. Закінчила Дубнівське училище 

культури (1965) та Київський державний інститут 

культури ім. О. Є. Корнійчука (1973, з відзнакою). 

Захистила кандидатську дисертацію в Ленінградському 

державному інституті культури ім. Н. Крупської (1985). 

На кафедрі хорового диригування КНУКіМ (нині кафедра академічного 

хорового мистецтва) працює з 1973 року: викладач, старший викладач, доцент, 

заступник завідувача кафедри (1989–1997), заступник декана, декан факультету 

музичного мистецтва (1999–2007). Викладає диригування, методику викладання 

фахових дисциплін. Розробник навчально-методичних комплексів дисциплін 

«Методика викладання хорових дисциплін», «Хорове аранжування» та ін. 

Тривалий час була науковим керівником аспірантів та магістрантів факультету 

музичного мистецтва. 

Коло наукових інтересів: музична педагогіка (методика і практика), 

дослідження стану і тенденцій розвитку хорового мистецтва. 

Відзнаки та нагороди: нагороджена медалями «В пам’ять 1500-річчя 

Києва» (1982), «Ветеран праці» (1990). 
Джерела: 
1. Кафедра хорового диригування (академічний хор) [Електронний ресурс] // Anima – 

Академічний хор кафедри хорового диригування КНУКіМ. – Режим доступу: 

http://anima.ho.ua/ua/htmls4/index%20kafedra%20ua.html. – Назва з екрана. 

2. Нарожна Надія Іванівна [Електронний ресурс] // Київський національний 

університет культури і мистецтв : [сайт]. – Режим доступу: http:// 

http://fmm.knukim.edu.ua/kafedri/kafedra-akademichnogo-khorovogo-mistetstva/vikladachi.html. – 

Назва з екрана. 
 

Кириленко Катерина Михайлівна – кандидат 

філософських наук (1996), доцент (2004), доктор 

педагогічних наук (2015), завідувач кафедри 

філософії. 

Народилась 10 жовтня 1971 року. Закінчила 

Черкаський національний університет імені Богдана 

Хмельницького (1993). Трудову діяльність 

розпочала в Уманському державному педагогічному 

інституті імені Павла Тичини (від 1993). 

Навчалася в аспірантурі Київського 

державного університету імені Тараса Шевченка 

(філософський факультет, 1993–1996). Захистила 

http://anima.ho.ua/ua/htmls4/index%20kafedra%20ua.html
http://knukim.edu.ua/
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кандидатську дисертацію на тему: «Філософія культури Осипа Мандельштама» 

за спеціальністю «історія філософії» (09.00.05) (1996). 

Від 1997 року працює на різних посадах в Київському державному 

інституті культури, нині – Київський національний університету культури і 

мистецтв. Від 2014 року – завідувач кафедри філософії, професор Київського 

національного університету культури і мистецтв. 

Під час роботи в університеті розробила авторські навчальні курси – 

«Філософія культури» та «Культура і наука». У різні роки викладала дисципліни: 

«Філософія», «Філософія культури», «Етика», «Релігієзнавство», «Культура і 

наука». 

Протягом тривалого часу активно працює над створенням інноваційного 

освітнього середовища в університеті. Є автором інноваційних навчальних 

підручників та посібників, а саме: «Культура і наука: традиції і інновації 

(мультидисциплінарний дидактичний контент)», «Природознавство і культура 

(мультидисциплінарний освітній контент)», «Взаємозв’язок природного і 

культурного у життєзабезпеченні людини (мультидисциплінарний освітній 

контент)», «Філософія: наука і культура. Мультидисциплінарний навчальний 

посібник», «Культура і наука», «Релігієзнавство. Короткий курс лекцій», 

«Філософська абетка» і ін.; автором двох монографій: «Теоретичні і методичні 

основи формування інноваційної культури майбутніх культурологів у вищому 

навчальному закладі» та «Природознавство як галузь науки, культури та освіти 

(методологічний аспект)» (у співавторстві). Має понад 70 наукових публікацій у 

вітчизняних та зарубіжних виданнях. Розробила курс лекцій з філософії у формі 

презентацій, активно впроваджує проектні методи навчання в освітній простір 

університету, навчальні флешмоби тощо. 

Захистила докторську дисертацію з педагогіки за спеціальністю «Теорія і 

методика професійної освіти» (13.00.04) на тему: «Теоретичні і методичні основи 

формування інноваційної культури майбутніх культурологів у вищому 

навчальному закладі» (2015).  

Коло наукових інтересів: інноваційна культура, синергетична модель 

культури, проектні технології навчання, педагогіка творчості. 
Джерела: 
1. Кириленко Катерина Михайлівна [Електронний ресурс] // Київський національний 

університет культури і мистецтв : [сайт]. – Режим доступу: 

http://kf.knukim.edu.ua/vikladachi.html. – Назва з екрана 
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Маляренко Василь Тимофійович – доктор 

юридичних наук (2005), професор (2004), член-

кореспондент Академії правових наук України (2004), 

заслужений юрист України (1992), суддя вищого 

кваліфікаційного класу, завідувач кафедри теорії та 

історії держави і права.  

Голова Верховного Суду України (2002–2006). 

Народився 18 жовтня 1941 року в с. Вікторівка 

Маньківського району Черкаської обл. Трудову 

діяльність розпочав у 1958 р. робітником геофізичної 

експедиції, а потім гірничим майстром вугільних шахт 

Донбасу. Проходив військову службу на космодромі Байконур (1963–1966). 

Закінчив Харківський юридичний інститут (1968–1973). 

Захистив кандидатську дисертацію на тему: «Реалізація основних 

конституційних засад судочинства в кримінальному законодавстві України» 

(1991) та докторську дисертацію на тему: «Перебудова кримінального процесу 

України в контексті європейських стандартів: теорія, історія і практика» (2005). 

Вчене звання професора присвоєно у 2004 р. 

Напрям наукової діяльності – кримінально-процесуальне право. Поряд із 

судовою, дипломатичною, державною та законотворчою діяльністю протягом 

багатьох років веде плідну наукову діяльність. Є автором понад 240 публікацій, 

у тому числі монографій, підручників, наукових та методичних посібників, 

збірників, статей у газетах та журналах тощо. 

Відзнаки та нагороди: повний кавалер ордену «За заслуги» (1998, 2000, 

2004), нагороджений орденом «Святий князь Володимир» ІІІ ступеня (1999), 

орденом «За трудові досягнення» ІІІ ступеня (2001), Срібною медаллю 

«Незалежність України» (2002), Почесною грамотою Верховної Ради України 

(2002), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2006, 2011), орденом 

князя Ярослава Мудрого V ступеня (2006), Почесною грамотою Національної 

школи суддів України (2012), Почесною відзнакою Вищої кваліфікаційної 

комісії суддів України (2012). Має більше 50 нагород відомчих, релігійних та 

громадських організацій, у тому числі міжнародних. Ряд монографій удостоєні 

рейтингових та спеціальних відзнак. 
Джерела:  
1. Василь Тимофійович Маляренко // Київський національний університет культури і 

мистецтв / М. М. Поплавський та ін. – Київ, 2013. – С. 233–234. 
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НечаєнкоТетяна Василівна – доцент кафедри 

тележурналістики, дикторів та ведучих телепрограм. 

Народилася 30 жовтня 1956 року. Закінчила 

Київський державний інститут культури 

ім. О. Є. Корнійчука, спеціальність – режисер 

самодіяльного театрального коллективу (1979). 

У КДІК–КНУКіМ працює з 1981 року: викладач 

кафедри режисури (1981–1985), ст. викладач кафедри 

режисури (1985–1998), доцент кафедри режисури 

естради та масових свят (2005–2007), професор 

кафедри тележурналістики, дикторів та ведучих 

телепрограм (від 2007). Викладає дисципліни: 

«Сценічна мова», «Техніка екранного мовлення», 

«Риторика». З метою методичного забезпечення 

навчального процесу підготувала типові та робочі програми: «Техніка екранного 

мовлення», «Риторика», «Сценічна мова», «Наскрізна програма практичної 

підготовки студентів денної форми навчання».  

Упродовж 1998–2000 рр. – ст. викладач кафедри режисури і хореографії, 

доцент кафедри режисури (2000–2005) Державної академії керівних кадрів 

культури і мистецтв.  

Протягом 1992–2002 рр. – постійний член журі творчого конкурсу 

«Таланти твої, Україно» при Київському міському будинку учителя; 

постановник мистецьких заходів м. Києва та області.  

Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ–ІV рівня акредитації 

35 років. Загальний стаж роботи понад 42 роки. Підготувала понад 2000 фахівців 

театрального мистецтва, деякі з них стали лауреатами та дипломантами 

міжнародних та всеукраїнських конкурсів різного рівня, отримали відповідні 

почесні звання (В. Моісеєнко, В. Вантух, Аліна і Анна Завальські, В. Шпудейко, 

Д. Кобзов, Р. Баранов, А. Вінницька, А. Сєдакова). 

Має 45 публікації, з них – 1 навчальний посібник «Словесна дія». 

Знімалась в телевізійних серіалах: «Женский доктор», «Сорок третий», «Судья», 

«100 способов стать счастливой». 

Відзнаки та нагороди: Подяка Міністерства освіти і науки України «за 

багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку 

висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність» 

(2007). 
Джерела: 
1. Нечаєнко Тетяна Василівна [Електронний ресурс] // Київський національний 

університет культури і мистецтв : [сайт]. – Режим доступу: http://knukim.edu.ua. – Назва з 

екрана. 

  

http://knukim.edu.ua/
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ЛИСТОПАД 

 
6 листопада – 40-річчя від дня народження Тетяни Сергіївни Павлюк, 

професора кафедри бальної хореографії 

 

6 листопада – 40-річчя від дня народження Максима В’ячеславовича 

Бевза, викладача кафедри бальної хореографії 

 

16 листопада – 60-річчя від дня народження Василя Федоровича Образа, 

старшого викладача кафедри режисури телебачення 

 

24 листопада – 55-річчя від дня народження Костянтина Миколайовича 

Солов’єнко, доцента кафедри економіки 

 

25 листопада – 40-річчя від дня народження Наталії Сергіївни Удріс, 

доцента кафедри графічного дизайну і реклами 

 

29 листопада – 45-річчя від дня народження Жанни Миколаївни 

Закрасняної, старшого викладача кафедри академічного хорового мистецтва 
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Павлюк Тетяна Сергіївна – кандидат 

мистецтвознавства (2005), професор кафедри бальної 

хореографії. 

Народилася 6 листопада 1976 року в м. Сміла 

Черкаської обл. Закінчила Київський національний 

університет культури і мистецтв (1999) і працює на 

кафедрі бальної хореографії. Підготувала велику 

кількість лауреатів всеукраїнських та міжнародних 

конкурсів зі спортивного бального танцю. 

Захистила кандидатську дисертацію на тему: 

«Українське балетмейстерське мистецтво другої 

половини ХХ ст.» (2005). 

Творча діяльність: постійний член журі 

міжнародних конкурсів та фестивалів мистецтв, 

балетмейстер-постановник урядових концертів, теле-проектів, державних свят 

України (від 1995). 

Організатор і керівник професійного шоу-балету «Міленіум» (2006–2009); 

ініціатор створення Громадської організації «Клуб хореографічного та 

вокального мистецтва «Міленіум» (2007, Президент ГО «Клуб «Міленіум»); 

засновник Продюсерського центру «24 carats of art» (2009). Основна діяльність – 

організація та проведення міжнародних культурно-творчих проектів, 

міжнародних фестивалів мистецтв, конкурсів, концертів, балів, концертних 

турів, майстер-класів, семінарів, творчих зустрічей з відомими особистостями в 

області культури та мистецтва, фешн-показів, теле і радіо програм. Організація 

туристичних поїздок, масових спортивних заходів, презентацій та інших 

культурних масових свят. 

Працює над докторською дисертацією «Бальна хореографія XX ст. в 

системі художньої культури». Автор біля 50-ти наукових публікацій. 
Джерела: 
1. Тетяна Сергіївна Павлюк [Електронний ресурс] // Київський національний 

університет культури і мистецтв : [сайт]. – Режим доступу: http://im.knukim.edu.ua/fakultet-

rezhisuri-i-horeografii/kafedra-balnoi-xoreografii/ . – Назва з екрана. 

 

Бевз Максим В’ячеславович – балетмейстер, 

викладач кафедри бальної хореографії. 

Народився 6 листопада 1976 року в м. Старий 

Оскол Бєлгородської обл. (РФ).  

Закінчив Київський національний університет 

культури і мистецтв (1999), магістр бальної хореографії 

(2003). Творчу діяльність розпочав солістом театру 

бального танцю «Київ» (1997). 

Відзнаки та нагороди: нагороджений Подякою 

Голови Київської міської державної адміністрації 

О. О. Омельченка «за вагомий особистий внесок у 

створення духовних і матеріальних цінностей та 
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досягнення високої майстерності у професій діяльності» (2002). Лауреат Першої 

премії І Всеукраїнського конкурсу артистів естради (2002); володар Гран-Прі ІІ 

Всеукраїнського конкурсу артистів естради (2005); володар Гран-Прі ХХ 

Міжнародного конкурсу майстрів мистецтв «Квітнева весна-2002»; володар 

Гран-Прі УРТ Міжнародного фестивалю «Калейдоскоп» (програма «Данс шоу», 

2003); володар Гран-Прі ХХІV Міжнародного конкурсу майстрів мистецтв 

«Квітнева весна-2006». 

Демонстрував своє мистецтво на національних телеканалах: «В ритмі 

вальсу» (1997); «Запрошення до танцю» (1998); «Класік-Прем’єр» (1999); 

«Пристрасть танцю» (2000); «З Міленіною в Міленіум» (2001); «Танцювальний 

вернісаж» (2002); «Танець: історія та сучасність» (2003); «Віденський бал» 

(2004–2005). 

Неодноразово брав участь в урочистих заходах урядового та міжнародного 

рівнів у приміщеннях Національного палацу «Україна», Національної опери 

України, дипломатичних прийомах.  

Хореограф телевізійного проекту «Танцюю для тебе» (2008–2009), 

«Фабрика зірок» (2009). Хореограф-постановник творчих концертних заходів 

КНУКіМ «Крок до зірок», «Наша пісня», «Любовь без границ», «Приречений на 

любов», «Мамо, вічна і кохана», «Ми діти твої Україно». 

Автор навчальних програм для студентів вищих навчальних закладів 

культури і мистецтв спеціалізації «Бальне хореографічне мистецтво» з 

дисциплін: «Мистецтво балетмейстера», «Ансамбль бального танцю», 

«Методика виконання дуетно-сценічного танцю». 

Творчий доробок Максима В’ячеславовича Бевза визначається високим 

професійним рівнем.  
Джерела: 
1. Максим В'ячеславович Бевз [Електронний ресурс] // Київський національний 

університет культури і мистецтв : [сайт]. – Режим доступу: http://im.knukim.edu.ua/fakultet-

rezhisuri-i-horeografii/kafedra-balnoi-xoreografii/ . – Назва з екрана. 
 

Образ Василь Федорович – український 

кінорежисер, сценарист, художній керівник 

режисерського курсу, старший викладач кафедри 

режисури телебачення. 

Член Національної спілки кінематографістів 

України. 

Народився 16 листопада 1956 року в м. Івано-

Франківськ. Закінчив Київський державний інститут 

театрального мистецтва імені І. К. Карпенка-Карого 

(1986). 

На кафедрі режисури телебачення КНУКіМ 

викладає дисципліни: «Режисура кіно і ТБ», «Режисура 

монтажу», «Режисура телебачення», «Аналіз творів 

кіно-, телемистецтва». 
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Майстер документального та пізнавального кіно і телебачення. Автор 

фільмів: «Як чоловіки про жінок говорили», «Ой там на товчку, на базарі», «Не 

журись», «Оксана Петрусенко», «Україна Євгена Товстухи», «Олесь Гончар. 

Пишу Україні», «НЛО – 1903 року», «Україна і Інтерпол» та ін. 

Відзнаки та нагороди: кінематографічні та телевізійні твори Василя 

Образа відзначені нагородами національних та міжнародних кінофестивалів, 

зокрема: «Софія Київська» – Почесний диплом ЮНЕСКО; «Милосердя» – 

Головний приз І Міжнародного фестивалю «Україна єдина» (м. Одеса); «Це 

Україна» – Головний приз телеканалу «ІНТЕР +»; «Гра долі» – Головний приз 

Всеукраїнського телевізійного фестивалю «Відкрий Україну» (2007). 

Студенти Василя Образа працюють на провідних телекомпаніях України – 

«Сіті», «Тоніс», «Інтер», «Новий канал», «СТБ». 
Джерела: 
1. Образ Василь Федорович [Електронний ресурс] // Вікіпедія. – Режим доступу: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Образ_Василь_Федорович. – Назва з екрана. 

2. Образ Василь Федорович [Електронний ресурс] // Київський національний 

університет культури і мистецтв : [сайт]. – Режим доступу: http://ikitb.knukim.edu.ua/vikladachi-

kafedra-rezhisuri-telebachennya.html. – Назва з екрана. 
3. Образ Василь Федорович // Energy Gift : онлайн енциклопедія. – Режим доступу: 

http://energy.gift/obraz-vasil-fedorovich_12057638.html. – Назва з екрана. 
 

Солов’єнко Костянтин Миколайович – 

кандидат економічних наук (1999), доцент кафедри 

економіки.  

Народився 24 листопада 1961 року. Закінчив 

Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка за 

спеціальністю «Математика», отримавши кваліфікацію 

«Математик викладач» (1984).  

Захистив кандидатську дисертацію на тему: 

«Підготовка спеціалістів в світлі концепції маркетингу 

вищої школи» зі спеціальності «Демографія, економіка 

праці, соціальна економіка і політика» (1999, РФ). 

«Підготовка спеціалістів в світлі концепції маркетингу 

вищої школи» (2010, Україна). 

Автор понад 80 наукових та навчально-методичних праць, автор та 

співавтор 6 навчальних посібників.  

У КНУКІМ працює з 2012 року. Викладає дисципліни: «Менеджмент і 

маркетинг в мистецтві», «Статистика», «Менеджмент соціокультурної 

діяльності». 

Коло наукових інтересів: синергетичне управління, андрагогіка, 

стратегічний та інноваційний менеджмент, управління змінами в організаціях, 

культура організацій, маркетинг, самоорганізація суспільства.  
Джерела: 
1. Солов’єнко Костянтин Миколайович [Електронний ресурс] // Київський 

національний університет культури і мистецтв : [сайт]. – Режим доступу: 

http://knukim.edu.ua. – Назва з екрана. 
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Удріс Наталія Сергіївна – 

художник, дизайнер, педагог. 

Кандидат соціологічних наук в галузі 

культури (2003), доцент (2013), 

доцент кафедри графічного дизайну і 

реклами. 

Член Спілки дизайнерів України 

(від 2007). 

Народилася 25 листопада 1976 

року в Іркутській області. Зростала та 

навчалась у м. Кривий Ріг. Закінчила 

Криворізький державний педагогічний інститут за спеціальністю «Образотворче 

мистецтво, креслення» (1998). 

Захистила дисертацію на тему: «Реклама як засіб формування способу життя 

міського населення України» зі спеціальності «Спеціальні та галузеві соціології» 

(соціологія культури) у спеціалізованій вченій раді Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна (2003). У 2013 році отримала вчене звання 

доцента кафедри графічного дизайну і реклами. 

У КНУКіМі працює з 2009 року, виконуючи функції заступника завідувача 

кафедри графічного дизайну та реклами. Автор більш ніж 50 наукових 

публікацій з теорії та практики реклами у вітчизняних та зарубіжних виданнях, 

співавтор та дизайнер навчальних посібників «Нариси з історії костюму» та 

«Ілюстрація моди: від Ренесансу до Постмодернізму», навчально-наочного 

посібника «Типографіка з родзинкою». У 2014 році видала навчальний посібник 

«Рекламна комунікація», де окрім теоретичного базису представлено 

практичний досвід та проекти студентів кафедри графічного дизайну та реклами 

КНУКіМ. Має практичний досвід роботи у рекламному агентстві, дизайн-студії, 

а також ведення рекламних кампаній для власного підприємства з 

експериментальної педагогіки в дизайні та соціальних комунікаціях (2000-

2009 рр.). 

Веде активну мистецьку та виставкову діяльність: 2010 р. – виставка 

авторської фотографіки «Поглядом у небо»; «Фотоначерки Європи»; 2011 р. – 

Всеукраїнська трієнале графічного дизайну «Брама дизайну» у номінаціях 

«Нарбут-125» (Срібний диплом) та «Логотип»; 2014 р. – виставка Арт-книги в 

рамках фестивалю дитячої книги «Азбукове Королівство Магів і Янголів» 

(проект «Історія одного пленеру»); 2015 р. – виставка та публікація у каталозі 

Всеукраїнського конкурсу патріотичного плакату (серія плакатів «Україна 

нездоланна!»), 2015 р. – виставка та публікація у каталозі Всеукраїнського 

мистецького проекту «Справжні українці» (графічна композиція «Портрет 

Бориса Возницького»); 2016 р. – виставка та публікація у каталозі VІІ 

Всеукраїнської бієнале історичного жанру «Україна від Трипілля до сьогодення 

в образах сучасних художників» (плакат «Портрет Івана та Домініки Огієнко»); 

2016 р. – виставка ІІІ-ї Всеукраїнської трієнале книжкової графіки (співавторство 

у проекті збірки поезії «Віршовані ритми»), 2016 р. – виставки та публікації у 
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каталогах The fourth International Watercolor Biennial-2016 (Belgrade-Serbia) та 

International Watercolor Triennial Varna-2016 (Bulgaria).  

Організовано персональні виставки графіки «Тбілісі: за мотивами 

пленерних вражень» (2014, арт-галерея «Худграф»), «Незабутній колорит 

Грузії» в рамках «Тбілісоби на Андріївському» (2014 та 2015) та живопису 

«Всесвіт тюльпанів» (2016). 

Активно й творчо бере організаційну участь у різноманітних заходах 

університету, профорієнтаційній роботі, соціальних проектах. Роботи студентів 

кафедри графічного дизайну та реклами КНУКіМ, виконані під керівництвом 

Удріс Н. С., виборюють перші місця та заохочувальні дипломи на таких 

профільних заходах, як Український студентський фестиваль реклами (2010, 

2015), Фестиваль дизайну і реклами, організований та проведений факультетом 

дизайну і реклами КНУКіМ (2011, 2013), Міжнародний конкурс «Українське 

мистецтво» (2014), Виставка арт-книги в рамках фестивалю дитячої книги 

«Азбукове Королівство Магів і Янголів» (2013, 2014), Всеукраїнський конкурс 

«150 років пляшці Кока-Кола» (2015). На початку 2016 року під керівництвом 

Удріс Н. С., разом з Київським міським Центром роботи з жінками, реалізовано 

2 соціальні проекти: серія плакатів щодо запобігання домашньому насильству та 

серія плакатів з портретами номінанток заходу «Киянка року – 2015». 
Джерела: 
1. Удріс Наталя Сергіївна [Електронний ресурс] // Київський національний університет 

культури і мистецтв : [сайт]. – Режим доступу: http://design.knukim.edu.ua/kafedri/grafichnogo-

dizajnu-i-reklami. – Назва з екрана. 
 

Закрасняна Жанна Миколаївна – українська 

співачка (сопрано), старший викладач кафедри 

академічного хорового мистецтва. 

Закінчила Київську державну консерваторію 

ім. П. І. Чайковського (1995, клас народної артистки 

України К. Радченко). Від 1995 року – стажистка, 

упродовж 1996–1999 рр. та від 2005 р. – солістка 

Національної опери України, на сцені якої 

дебютувала партією Єлизавети з опери Дж. Верді 

«Дон Карлос» під керівництвом диригента-

постановника, народного артиста України Олега 

Рябова.  

Стажувалась в Академії молодих оперних 

співаків при Маріїнському театрі (2000, Санкт-Петербург, РФ), працювала в 

Театрі «Задзеркалля» (Санкт-Петербург). У репертуарі співачки: Одарка 

(«Запорожець за Дунаєм» С. Гулак-Артемовського), Інгігерда («Ярослав 

Мудрий» Г. Майбороди), Ліза, Татьяна («Пікова дама», «Євгеній Онєгін»  

П. Чайковського), Фата Моргана («Любов до трьох апельсинів» С. Прокоф’єва), 

Леді Макбед, Амелія, Єлизавета, Аїда («Макбет», «Бал-маскарад», «Дон Карлос» 

Дж. Верді), Турандот з однойменної опери Дж. Пучінні, Джоконда з однойменної 

опери А. Понкіеллі, Сантуцца («Сільська честь» П. Масканьї).  
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Має сопрано драматичного звучання, широкого діапазону, яскравого 

тембру. Голосові дані співачки дають можливість розкрити образи оперних 

героїнь, роблячи їх несхожими на інші виконавчі інтерпретації. Має широкий 

концертний репертуар, записи на телебаченні. Гастролювала в Німеччині, 

Японії.  

У КНУКіМ працює від 2015 року – старший викладач кафедри 

академічного хорового мистецтва. 
Джерела: 
1. Закрасняна Жанна Миколаївна [Електронний ресурс] // Київський національний 

університет культури і мистецтв : [сайт]. – Режим доступу: 

http://fmm.knukim.edu.ua/kafedri/kafedra-akademichnogo-khorovogo-mistetstva/vikladachi.html. – 

Назва з екрана. 
2. Закрасняна Жанна Миколаївна [Електронний ресурс] // Енциклопедія сучасної 

України. – Режим доступу: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=14686. – Назва з екрана. 
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ГРУДЕНЬ 

 
8 грудня – 60-річчя від дня народження Ірини Євгенівни Лебедкіної, 

провідного концертмейстера кафедри академічного хорового мистецтва 

 

16 грудня – 50-річчя від дня народження Валентини Миколаївни 

Шостак, головного бібліотекаря наукової бібліотеки  

 

19 грудня – 55-річчя від дня народження Юлії Володимирівни Раденко, 

доцента кафедри режисури телебачення  
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Лебедкіна Ірина Євгенівна – провідний 

концертмейстер кафедри академічного хорового 

мистецтва. 

Народилася 8 грудня 1956 року Закінчила 

Київську державну консерваторію 

ім. П. І. Чайковського (1981, клас фортепіано 

Є. А  Ржанова).  

У КНУКіМ на кафедрі академічного хорового 

мистецтва працює від 1981 р. Працювала у класах 

проф. А. Ц. Мархлєвського, В. О. Тищенка, 

Н. П. Орлової, Т. І. Малицької, Н. О. Кривової, 

В. І .Федотова, Л. В. Остапенко, М. М. Гобдича. 
 

Джерела: 

1. Лебедкіна Ірина Євгенівна [Електронний ресурс] // Київський національний 

університет культури і мистецтв : [сайт]. – Режим доступу: 

http://fmm.knukim.edu.ua/kafedri/kafedra-akademichnogo-khorovogo-mistetstva/vikladachi.html. – 

Назва з екрана. 
 

 

Шостак Валентина Миколаївна – головний 

бібліотекар наукової бібліотеки.  

Народилася 16 грудня 1966 року в с. Вересоч 

Чернігівської обл. Упродовж 1986–1990 рр. навчалася у 

Київському державному інституті культури за 

спеціальністю «Бібліотекар-бібліограф». Після 

закінчення навчання працювала бібліографом 1 категорії 

відділу книгозберігання, від 2015 р. – головний 

бібліотекар. Загальний трудовий стаж роботи у 

бібліотеці – 25 років. 

Відзнаки та нагороди: нагороджена Грамотою 

ректора КНУКіМ «за сумлінне виконання професійних 

обов’язків на ниві розбудови бібліотечно-

інформаційного забезпечення діяльності університету» (2013). 
Джерела: 
1. Наукова бібліотека Київського національного університету культури і мистецтв: від 

витоків до сьогодення : іст. нарис / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Наук. б-ка ; упоряд. 

О. О. Скаченко ; наук. ред. Т. О. Долбенко ; рекол.: Ю. І. Горбань [та ін.]. – Київ :  

Вид. Ліра-К, 2013. – С. 76. 
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Раденко Юлія Володимирівна – актриса 

театру і кіно, заслужена артистка України (1995), 

доцент кафедри режисури телебачення (2009). 

Член Спілки театральних діячів України (1992), 

член творчого обєднання «Асоціація діячів 

естрадного мистецтва України» (2016). 

Народилася 19 грудня 1961 року у 

м. Дніпропетровськ. З відзнакою закінчила 

Рівненський державний гуманітарний університет 

(кафедра театрального мистецтва, спеціальність 

«Режисер драматичного театру, викладач», 2007). 

Від 1984 року знімається в художніх фільмах 

Одеської та Київської кіностудій. Багато років була 

провідною актрисою Вінницького музично-драматичного театру 

ім. М. Садовського (1983–1999). Головні ролі: Есмеральда «Собор Паризької 

Божої Матері» В. Гюго; Еліза Дуллітл «Моя чарівна леді» за Б. Шоу, Б. Лоу; 

Стеха «Назар Стодоля» Т. Шевченко; Віола «Дванадцята ніч» У. Шекспір та ін. 

Працювала актрисою та директором Першого українського театру для 

дітей та юнацтва (м. Львів) (1999–2009). 

Режисерські постановки: дитячий мюзикл «Пеппі Довгапанчоха» (за 

А. Ліндгрен, муз. Б. Раденко); вистава за Кальдероном «З коханням не 

жартують» (2006–2008). 

Роботи у фільмах: «Черговий лікар», «Агенти справедливості», 

«Повернення Мухтара». Озвучування фільмів: «Мулен Руж», «Фанфан-

тюльпан», «Касабланка» та ін. Працювала телеведучою програми «Зустріч з 

мером» та дитячої програми «Чарівниця» на Вінницькому обласному 

телебаченні. Працювала у Львівському національному університеті 

імені І. Франка на кафедрі театрального мистецтва викладачем акторської 

майстерності (2005–2006). Пізніше у Львівській національній музичній академії 

ім. М. Лисенка викладачем оперної режисури (2008–2009). 

У КНУКіМ працює від 2009 року. На кафедрі режисури телебачення 

викладає дисципліни: «Сценічна мова», «Техніка екранного мовлення». 

Відзнаки та нагороди: перша премія у регіональному конкурсі «Молодь 

України» за головну роль Ївги у виставі «Молода кров» В. Винниченка (1997,  

м. Чернігів). Почесна грамота Спілки театральних діячів України за творчий 

внесок у розвиток культури України (2007, 2008). 
Джерела: 
1. Раденко Юлія Володимирівна [Електронний ресурс] // Київський національний 

університет культури і мистецтв : [сайт]. – Режим доступу: http://frishb.knukim.edu.ua/kafedra-

rezhisuri-dramatichnogo-teatru-ta-aktorskogo-mistetstva.html#vykladachi. – Назва з екрана. 
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Алфавітний покажчик прізвищ ювілярів 

 

1. Базела Дмитро Дмитрович 123 

2. Бачинська Надія Анатоліївна 83 

3. Бевз Максим В’ячеславович 147 

4. Бєлякова Оксана Володимирівна 100 

5. Бігус Ольга Олегівна 97 

6. Білякович Ліана Миколаївна 137 

7. Божко Тетяна Олександрівна 138 

8. Винокурова Світлана Геннадіївна 117 

9. Вовк (Хомченко) Людмила Василівна 123 

10. Гамалія Катерина Миколаївна 107 

11. Гончарук Олена Миколаївна 101 

12. Горчинська Ірина Валентинівна 108 

13. Дейнегіна Тетяна Олександрівна 128 

14. Долбенко Тетяна Олексіївна 84 

15. Жовнірова Марія Василівна 140 

16. Завадинська Олена Юріївна 111 

17. Закрасняна Жанна Миколаївна 151 

18. Закус Ігор Миронович 98 

19. Кириленко Катерина Михайлівна 142 

20. Кобижча Наталія Іванівна 131 

21. Козловський Євген Вікторович 102 

22. Конюкова Ірина Янівна 121 

23. Купцова Маїса Федорівна 110 

24. Лебедкіна Ірина Євгенівна 154 

25. Ліпінська Алла Володимирівна 117 

26. Лопухова Наталія Олександрівна 96 

27. Маляренко Василь Тимофійович 144 

28. Марценюк Герольд Петрович 103 

29. Медведєва Валентина Миколаївна 135 

30. Мельник Ірина Юріївна 89 

31. Навродський Володимир Олександрович 93 

32. Нарожна Надія Іванівна 142 

33. Негрескул Ігор Антонович 134 

34. Нечаєнко Тетяна Василівна 145 

35. Образ Василь Федорович 148 

36. Павлюк Тетяна Сергіївна 147 

37. Підгорбунський Микола Анатолійович 110 

38. Постой Григорій Григорович 139 

39. Прокопенко Людмила Іванівна 103 

40. Раденко Юлія Володимирівна 155 

41. Рибка Лариса Анатоліївна 85 

42. Романовський Володимир Іванович 135 
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43. Русавська Валентина Андріївна 118 

44. Рязанцев Лев Васильович 127 

45. Сабрі Світлана Станіславівна 116 

46. Салата Галина Володимирівна 87 

47. Селівачов Михайло Романович 119 

48. Сінельнікова Валентина Володимирівна 92 

49. Скаченко Олена Олексіївна 124 

50. Скоромний Віктор Петрович 99 

51. Солов’єнко Костянтин Миколайович 149 

52. Солоха Дмитро Володимирович 91 

53. Стешенко Галина Олександрівна 125 

54. Тимошик Микола Степанович 86 

55. Ткаченко Ольга Іванівна 98 

56. Ткаченко Олександр Андрійович 106 

57. Удріс Наталія Сергіївна 150 

58. Федоренко Олег Сергійович 108 

59. Федотов Володимир Іванович 100 

60. Цвєткова Лариса Юріївна 126 

61. Цюпа Наталія Петрівна 131 

62. Чуєва Оксана Володимирівна 115 

63. Шаповалова Тетяна Райнгольдівна 85 

64. Шостак Валентина Миколаївна 154 

65. Ясинська Олена Георгіївна 112 

66. Яценко Ольга Леонідівна 90 
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