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1. «12+ книг року» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://knukim.
edu.ua/novunu/knigi-sichnya/
Дата: 30.01.15

2015 рік стартував для наукової бібліотеки Київського національного
університету культури і мистецтв новим інформаційним проектом – «12+ книг року».
Він направлений на презентацію і промоцію наукових видань викладачів КНУКіМ,
що поповнили фонд книгозбірні.
Протягом року науково-педагогічний колектив університету активно
займається науковою діяльністю, пише і видає підручники, навчальні посібники,
монографії…
У рамках інформаційного проекту «12+ книг року» в першій декаді кожного
місяця співробітники бібліотеки будуть знайомити вас із науковими новинками та
поряд із книгою представлятимуть інформаційне досьє про викладача – автора
видання.
Паралельно проекту на сайті КНУКіМ буде анонсуватися кожна новинка
місяця.
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2. Книги січня : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://knukim.
edu.ua/novunu/knigi-sichnya/
Дата: 02.02.15

У рамках нового інформаційного проекту «12+ книг року»
Минулого місяця до фонду бібліотеки
надійшли навчальний посібник «Гостинність
в
українській
традиційній
культурі»
Валентини
Русавської
та
монографія
«Видавнича справа в Єлисаветграді» Наталії
Романюк.


навчальний
посібник
«Гостинність
в
українській
традиційній культурі». Автор –
Валентина
Андріївна
Русавська,
кандидат
історичних
наук,
заслужений
працівник
культури
України, професор кафедри готельноресторанного бізнесу. Фахівець з
питань культури гостинності, історії
готельно-ресторанного
бізнесу,
сервісології, сервісної діяльності,
організації
ресторанної
справи,
фізіології та гігієни харчування,
технології та управління якістю
продукції ресторанного господарства.
У доробку В. А. Русавської понад 75
праць наукового та навчальнометодичного
характеру,
співавторство навчальних посібників
«Організація
обслуговування
в
закладах ресторанного господарства»,
«Вчення про харчування (Базові
матеріали про культуру харчування)».
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монографія «Видавнича справа в
Єлисаветграді». Автор – Наталія
Романюк, здобувач, викладач
кафедри видавничої справи та
мережевих видань. У КНУКіМ
викладає дисципліни «Історія
української
та
світової
видавничої справи», «Вступ до
фаху», «Поліграфія», «Основи
видавничої справи», «Культура
видання».

Детальніше з виданнями можна
ознайомитися у науковій бібліотеці
Київського національного університету
культури і мистецтв.

3. «Ти знаєш, що ти – людина?» : [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://knukim.edu.ua/novunu/ti-znayesh-shho-ti-lyudina/
Дата: 02.02.15

…Сьогодні усе для тебе —
Озера, гаї, степи.
І жити спішити треба,
Кохати спішити треба —
Гляди ж не проспи!
Бо ти на землі — людина,
І хочеш того чи ні —
Усмішка твоя — єдина,
Мука твоя — єдина,
Очі твої — одні.
Василь Симоненко
У січні виповнилося 80 років із дня народження великого класика української

літератури ХХ століття Василя Симоненка.
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Спеціально з нагоди ювілейної дати працівниками наукової бібліотеки
Київського національного університету культури і мистецтв була підготована
віртуальна виставка, де презентована біографія автора, його творча спадщина, поезії,
казки, книги…
Поруч із ними представлені
видання
про
життя
і
творчість Симоненка та про
його непростий поетичний
шлях, адже письменник
встиг видати тільки одну
книгу – «Тиша і грім».
В поезії Василя Симоненка
постає
ідея
людської
гідності, гордості за життєздатність, право вибору,
самоповага.
У
своїй
творчості автор передає
образи народу, національної
ідентичності,
влади
та
справедливості через високі ідеали й цінності.

Шановні студенти й викладачі! Ознайомитись із віртуальною виставкою та
творами автора чудових афористичних перлин і «крилатих висловів» ХХ століття
можна в науковій бібліотеці університету.
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4. Книги лютого : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://knukim.
edu.ua/novunu/knigi-lyutogo/
Дата: 12.02.15

Місяць тому співробітники наукової бібліотеки Київського національного
університету культури і мистецтв започаткували новий інформаційний проект «12+
книг року».
Відповідно до задуму викладачі нашого вишу мають змогу представити власні
видання, що містять результати наукових і педагогічних досліджень та авторські
методичні розробки.

Цього ж місяця в
науковій бібліотеці
КНУКіМ
представлені такі
новинки:

Монографія «Цензура в публічних бібліотеках України 1917-1939 рр.».
Автор – Олена Олександрівна Каракоз, кандидат історичних наук, доцент кафедри
книгознавства і бібліотекознавства, заступник декана факультету культурології
КНУКіМ. Серед наукових інтересів викладача – книга в історії та культурі України,
сучасні концепції книгознавства, соціально-комунікаційні основи формування
культурно-інформаційного простору, підготовка кадрів для бібліотечноінформаційної галузі. Олена Олександрівна також є автором близько 20-ти наукових і
навчально-методичних друкованих праць, учасником всеукраїнських та міжнародних
конференцій. Викладає дисципліни: «Історія книги», «Бібліотечна професіологія»,
«Соціальні комунікації», «Книгознавство».
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Збірник науково-методичних праць кафедри народної хореографії
КНУКіМ «Теорія і практика викладання фахових дисциплін» . Автори –
викладачі кафедри.

Переглянути виданнями можна в науковій бібліотеці Київського національного
університету культури і мистецтв.

9

5. Гостинність в українській традиційній культурі : [Електронний ресурс].
– Режим доступу: http://knukim.edu.ua/novunu/gostinnist-v-ukrayinskiytraditsiyniy-kulturi/
Дата: 24.02.15

У сучасному світі спостерігається підвищення суспільного інтересу до історії,
духовного життя, прагнення осмислити власне минуле, зрозуміти сенс актуального
буття і віднайти орієнтири на майбутнє. Саме тому назріла потреба зосередити увагу
на аналізі явищ, які відтворюють спектр відносин, пов’язаних з буттям української
спільноти, що актуалізує звернення до історичного минулого, відродження
традиційних цінностей, серед яких вагоме місце і значення належить традиціям
гостинності українського народу. Це стало лейтмотивом наукової праці «Гостинність
в українській традиційній культурі» професора кафедри готельно-ресторанного
бізнесу Валентини Андріївни Русавської.

Презентація навчального посібника «Гостинність в українській традиційній
культурі» відбулася 23 лютого в науковій бібліотеці Київського національного
університету культури і мистецтв. Автор видання – Валентина Андріївна
Русавська, кандидат історичних наук, доцент, заслужений працівник культури
України, професор кафедри готельно-ресторанного бізнесу. Фахівець із питань
культури гостинності, історії готельно-ресторанного бізнесу, сервісології, сервісної
діяльності, організації ресторанної справи, фізіології та гігієни харчування, технології
та управління якістю продукції ресторанного господарства. У доробку
В. А. Русавської понад 75 праць наукового та навчально-методичного характеру.
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У посібнику розкривається сутність гостинності українців, її характерні ознаки,
з’ясовується місце і роль гостинності в українській традиційній культурі кінця ХVIII
– початку XX ст. та стверджується, що з другої половини XІX ст. глибоко починає
усвідомлюватися значення готельно-ресторанного сервісу як способу динамізації
всього суспільного розвитку.
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Відкрив
презентацію
і
привітав усіх гостей та
запрошених
директор
наукової
бібліотеки
КНУКіМ Юрій Іванович
Горбань: «Дуже приємно,
що ця книга поповнить
фонд бібліотеки і стане
невичерпним
джерелом
знань з культури та історії
гостинності».

З

вітальним словом до
колег, гостей та самої авторки
виступив проректор з наукової
роботи
КНУКіМ,
доктор
філософських наук, професор,
заслужений працівник культури
України
Сергій
Данилович
Безклубенко: «Наш університет
знаний, як осередок талантів, але
разом з тим він є центром науки
і знань. У навчальному посібнику
«Гостинність в українській
традиційній
культурі»
проведено глибокий і всебічний
аналіз природи гостинності,
розкрито її сутність, місце і роль
в
українській
традиційній
культурі. Це дає змогу отримати
знання та розуміння історії
вітчизняної
гостинності.
Валентино Андріївно, я бажаю,
щоб ваш посібник зайняв важливе
місце у житті науковців і став
настільною книгою кожного
фахівця готельно-ресторанного
та туристичного бізнесу».
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Автор навчального посібника
«Гостинність
в
українській
традиційній
культурі»
Валентина
Андріївна відмітила важливість та
актуальність видання: «Звернення до
традицій
вітчизняної
гостинності,
вивчення та розуміння її історії дозволяє
зрозуміти
культуру
гостинності
українців, її роль, як важливого чинника
міжкультурної комунікації. Це дасть
змогу глибше виявити ознаки і специфіку
національного характеру, національної
своєрідності,
особливості
національної самосвідомості, шляхи
самоідентифікації української нації».
Зокрема Валентина Андріївна зосередила
увагу гостей на змістовному наповненні
посібника, який призначений для
широкої аудиторії науковців, студентів і
буде цікавий усім, кому небайдужа
історія вітчизняної гостинності.
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У
свою
чергу
перший
рецензент
навчального посібника, доктор історичних наук,
професор, головний науковий співробітник
Інституту мистецтвознавства, фольклористики та
етнології ім. М.Т. Рильського НАН України
Олександр Володимирович Курочкін зазначив:
«Ґрунтовний аналіз наукового доробку дозволив
В. А. Русавській в основному розділі «Гостинність
як соціокультурне явище» виявити змістовну
сутність гостинності, її характерні ознаки,
розглянути ключові поняття і
терміни
гостинності, розкрити символіку ритуалів
гостинності, як відображення особливостей
культурно-історичного розвитку українського
народу. В навчальному посібнику стверджується
необхідність збереження та примноження
культурних цінностей минулих часів і народів,
прагнення ввести ці цінності у свідомість
молодого покоління».

На презентації були присутні друзі й колеги Валентини Андріївни,
представники науково-педагогічного колективу Київського національного
університету культури і мистецтв.
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Валентина
Миколаївна
Медведєва, кандидат педагогічних наук,
професор,
заслужений
працівник
культури України

Тетяна
Олексіївна
Долбенко,
доктор
культурології,
професор,
заслужений працівник культури України,
член-кореспондент Міжнародної академії
інформатизації
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Людмила
Павлівна
Бойко,
начальник
відділу
аспірантури
та
докторантури,
професор,
кандидат
педагогічних наук

Володимир
Степанович
Антоненко, доктор географічних наук,
професор,
завідувач
кафедри
міжнародного туризму

16

Магістри та студенти факультету готельно-ресторанного та туристичного
бізнесу
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Приємним сюрпризом для всіх присутніх стало виконання тематичних
композицій Українського народного хору ім. С. Павлюченка (художній керівник –
Олена Скопцова), який відтворив традиції гостинності в пісні.
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Завершилася наукова презентація щирими словами вдячності Валентини
Андріївни Русавської всім учасникам наукового зібрання. Авторка видання
подарувала науковій бібліотеці КНУКіМ свій навчальний посібник «Гостинність в
українській традиційній культурі».
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6. України преславна дочка : [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://knukim.edu.ua/novunu/ukrayini-preslavna-dochka/
Дата: 25.02.15

25 лютого в Україні відзначають пам’ятну дату – день народження відомої
української письменниці та культурної діячки Лесі України. До свята співробітники
наукової бібліотеки Київського національного університету культури і мистецтв
підготували віртуальну виставку «Хотіла б я піснею стати…», що розкриває основні
віхи життя та творчості знаменитої поетеси.

У початковому розділі читачі можуть ознайомитися з біографією Лесі України,
зрозуміти, як невпинна боротьба і наполеглива праця загартували юну душу поетеси
та чому муза спонукала її вдаватися до образу ідеальної землі, земного раю, що
зветься «Україною».
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Наступна частина виставки розкриває творчі грані Лесиної душі.
Високохудожнє звучання національної ідеї, гаряча любов до рідного краю, оборона
прав свого народу на незалежне національне і державне життя – ось основні акценти
творчості геніальної поетеси. Також наводиться ретроспектива творів письменниці –
від видань, датованих 1970 роком, до сучасних книг, що побачили світ у 2004.

У завершальному розділі віртуальної виставки творчість поетеси розглядається,
як вершина художньої свідомості українського народу, що криє в собі невичерпні
джерела високих людських ідеалів добра та справедливості. Тут свої думки про
Лесині супремуми висловлюють відомі українські науковці – Марія Кармазіна, Борис
Зюков, Григорій Аврахов та Ірина Щукіна.
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Для того, аби завантажити віртуальну виставку «Хотіла б я піснею стати…
Леся Українка. Життя і творчість», присвячену дню народження великої поетеси,
звертайтеся до сайту наукової бібліотеки університету.

7. Книги березня : [Електронний ресурс].
http://knukim.edu.ua/novunu/knigi-bereznya/

–

Режим

доступу:

Дата: 05.03.15

Успішно
триває
культурноінформаційний проект наукової бібліотеки
КНУКіМ «12+ книг року».
Відповідно до задуму викладачі вишу
щомісяця презентують власні видання, що
містять результати наукових і педагогічних
досліджень та авторські методичні розробки.
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У березні бібліотечний фонд поповнили монографії Миколи Тимошика
«Українська книга і преса в Італії», Ігоря Печеранського «Викладач та студент у
системі вищої школи: філософсько-освітні рефлексії» та навчальний посібник Євгена
Козловського «Правове регулювання туристичної діяльності».
Тимошик Микола Степанович
Доктор філологічних наук, професор, завідувач
кафедри видавничої справи та мережевих видань
факультету журналістики і міжнародних відносин
Київського національного університету культури і
мистецтв.
Член національних спілок письменників і
журналістів. Лауреат премій імені Івана Огієнка,
Івана Франка, Якова Гальчевського, Міжнародної
премії родини Воскобійників (США). Голова
Фундації імені митрополита Іларіона (Огієнка).
Директор науково-видавничого центру «Наша
культура і наука».
З лекціями і науковими повідомленнями виступав на запрошення наукових,
навчальних та освітніх закладів у Бельгії, Ізраїлі, Іспанії, Італії, Канаді, Китаї,
Німеччині, Польщі, Румунії, Сербії, Словаччині, СІІІА, Франції, Швейцарії та Швеції.
Тимошик М. С. Українська книга і преса
в Італії : монографія / М. С. Тимошик. – Київ :
Наша культура і наука, 2015. – 352 с. – іл., резюме
італ., англ., нім. мовами (Серія «Бібліотека
видавця, редактора, автора»; т. 5).
На основі опрацьованих автором архівів та
бібліотечних сховищ в Італії та США вперше
узагальнено й осмислено феномен пресо- і
книговидавничої діяльності українців в Італії. У
хронологічній послідовності висвітлюється поступ
головних українських видавничих осередків цієї
країни від початку XIX століття до наших днів.
Матеріал кожного з шести розділів подається у
властивій авторові розповідній манері: ясність,
популярність,
аргументованість,
чітка
структурованість викладу, сюжетний розвиток
подій.
Для видавців, редакторів, журналістів,
поліграфістів, дослідників історії книги і преси, фахівців з українознавства. Може
бути корисною для студентів, які вивчають журналістику, видавничу справу та
редагування, книгознавство, культурологію.
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Печеранський Ігор Петрович
Доктор філософських наук, доцент кафедри
філософії КНУКіМ.
Серед наукових інтересів викладача – історія
релігійної філософії та православного богослов’я,
філософія освіти та гуманістична педагогіка, політична
філософія, методологія культурологічних досліджень.
Автор 4 монографій та 65 наукових і навчальнометодичних праць. Викладає дисципліни: «Філософія»,
«Культурологія», «Історія зарубіжної культури»,
«Логіка», «Філософія культури».

Печеранський І. П. Викладач
та студент в системі вищої школи:
філософсько-освітні
рефлексії
:
монографія / І. П. Печеранський; [за
наук, ред. д.ю.н., проф. М. Н. Курка].
– Київ : «МП Леся», 2014. – 168 с.

25

Філософія освіти представлена у цих рефлексіях як новий міждисциплінарний
рівень знання, що здатний трансформувати не тільки підхід до проблеми
взаємовідносин викладача та студента в контексті вищої школи, але й ті цінності, що
пов’язані з даною проблемою, сприяючи становленню філософсько-методологічних
засад педагогічної теорії та методики. Автором було здійснено спробу вийти за межі
суто психолого-педагогічного аспекту розгляду проблеми, доповнити його,
застосувавши цінність й потенціал постнеокласичної філософської методології,
гуманістичного та екзистенційно-діалогічного напрямів філософії освіти, педагогічної
антропології у поєднанні з соціологією знання та теорією комунікації, що виявило
нові інтегративні потенції культуроцентричної, особистісно-орієнтованої та
інноваційної парадигм осмислення взаємодії між викладачем та студентом у вищій
школі.
Книга рекомендована для спеціалістів вищої школи та фахівців, що займаються
проблемами професійної педагогічної діяльності, а також для викладачів, студентів та
тих, хто цікавиться сучасними проблемами філософії освіти.
Козловський Євген Вікторович
Кандидат наук з державного управління, доцент
кафедри міжнародного туризму.
Фахівець у галузі державного регулювання
розвитку туризму. Автор понад 30 наукових праць з
державного управління, проблем розвитку туристичної
діяльності
в
Україні.
Викладає
дисципліни:
«Інформаційні системи і технології в туризмі»,
«Соціологія туризму», «Управління розвитком туризму»,
«Правове регулювання туристичної діяльності ».

Козловський Є. В. Правове регулювання туристичної
діяльності : навч. посіб. / Є. В. Козловський. – Київ :
«Центр учбової літератури», 2015. – 272 с.
У навчальному посібнику розглянуто загальні
питання правового регулювання міжнародного туризму,
особливості українського та іноземного туристичного
законодавства, структуру та напрями діяльності
Всесвітньої туристичної організації, основні види та
функції туристичних формальностей. Визначено форми
та методи державного регулювання туристичної
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діяльності, правові, організаційні та соціально-економічні засади реалізації державної
політики в галузі туризму. Детально описано процедури реєстрації, ліцензування,
стандартизації та сертифікації підприємств сфери туризму в Україні, встановлено
проблеми розвитку договірних відносин туроператорів з постачальниками послуг,
агентами, споживачами.
Призначений для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, наукових
працівників, аспірантів, а також усіх, хто цікавиться питаннями правового
регулювання туристичної діяльності.
Переглянути видання можна в науковій бібліотеці КНУКіМ.

8. Поетичне слово Кобзаря : [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://knukim.edu.ua/novunu/poetichne-slovo-kobzarya/
Дата: 11.03.15

Днями всі українці святкували 201-шу річницю від Дня народження великого
письменника, людини універсальних талантів та інтересів – Тараса Григоровича
Шевченка.

З нагоди такої пам’ятної дати співробітники наукової бібліотеки Київського
національного університету культури і мистецтв підготували віртуальну виставку «Не
вмирає душа наша…». Її особливістю є висока мета – розтлумачити молоді Шевченка
як явище велике й вічне, невичерпне і нескінченне. А ще зрозуміти епоху його життя,
атмосферу тогочасного суспільства, широкий спектр поглядів, інтересів та настроїв
тієї доби, що у своїй сукупності і створювали ту історичну реальність, в якій
видатний поет був самим собою.
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Зокрема виставка налічує близько 8-ми сучасних видань шевченкових творів і
6-ти літературознавчих робіт, присвячених різним граням таланту Тараса
Григоровича.

9. «Друковані праці викладачів КНУКіМ за 2013 р.» : [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://knukim.edu.ua/novunu/drukovani-pratsivikladachiv-knukim-za-2013-r/
Дата:18.03.15
Працівники наукової бібліотеки Київського національного університету
культури і мистецтв підготували бібліографічний покажчик «Друковані праці
викладачів КНУКіМ за 2013 р.».
Покажчик подає науковий доробок викладачів КНУКіМ, що опублікований у
2013 році. До нього увійшли монографії, підручники, навчальні посібники, наукові
статті, тези доповідей, матеріали міжнародних і всеукраїнських конференцій. Також у
покажчику подані дисертації, захищені в КНУКіМ.
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У цьому році бібліографічний покажчик має таку назву у зв’язку з тим, що не
всі праці викладачів мають науковий статус. До слова, це вже третій випуск
покажчика, що продовжує серію щорічних регулярних видань, які бібліотека
КНУКіМ планує зробити постійними.
Усі праці в бібліографічному покажчику розміщено за кафедрами, у межах
структурних підрозділів – за алфавітом прізвищ авторів. Доповнює покажчик
передмова «Від укладача» та іменний покажчик.
Ознайомитися з покажчиком можна на сайті бібліотеки, на сторінці «Видання
бібліотеки».

10. Музей – це жива пам’ять : [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : http://knukim.edu.ua/novunu/muzey-tse-zhiva-pam-yat/
Дата: 31.03.2015

До студентів кафедри історії України і музеєзнавства Київського національного
університету культури і мистецтв завітав знатний культуролог Зеновій Мазурик. Під
час зустрічі, яка відбувалася в читальному залі наукової бібліотеки КНУКіМ, гість
розповів майбутнім музейникам про особливості обраного фаху.
Зеновій Мазурик – знакова постать в культурному просторі України. Він є віцепрезидентом Українського національного комітету міжнародної ради музеїв ІКОМ,
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членом правління Всеукраїнської асоціації музеїв, відомим експертом у галузі
музеєзнавства й вітчизняним теоретиком і практиком культурології.

«Культура – це не та галузь, яка надає послуги для задоволення культурних і
творчих потреб. Ці потреби виростають тільки на полі свободи, вони є первинними у
культурній політиці, – розпочав Зеновій Мазурик. – Не можна пасивно очікувати змін
у культурній сфері, покладаючись на державу, тобто чиновників, і очікувати кращих
часів, бо без культури вони ніколи не настануть. В процесі подібного очікування
руйнується інфраструктура сфери культури, згасає творчий потенціал».
Відомий гість також підкреслив, що матеріальна і духовна культура, очищена
від ідеологічного мотлоху, для більшості є чужою, навіть скоріше ворожою. Саме
тому мотивацією ідентифікації натомість стає сила натовпу.
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Окрім розмов про ролі культурної сфери пан Зиновій запропонував студентам
поглянути на професію музеєзнавця з іншого, цікавішого ракурсу, наводячи приклади
з власної практики.«Я пишаюся своєю професією, адже нічого не може бути
цікавішим, ніж вирушити у відрядження до найбільшого у світі Британського музею
в Лондоні, знаменитого французького Лувру, галереї європейського образотворчого
мистецтва Уффіці у Флоренції, щоб ознайомитися із експонатами, яким уже тисячі
років. Завдяки професії музеєзнавця ми не лише маємо доступ до старовинних речей,
ми можемо власними руками доторкнутися до історії», – розповів експерт.На думку
Зеновія Васильовича, музеєзнавець – це не просто екскурсовод. Фахівець у галузі
музейної сфери повинен бути у першу чергу, археологом, знайомим із предметами
різних епох і країн. «Музейний працівник розповідає відвідувачам, про що мовчать
старовинні предмети. Загалом, робота у музеї потребує ґрунтовних теоретичних
знань. Потрібно добре вчити іноземні мови, адже професія музеєзнавця передбачає
закордонні відрядження», – зауважив Мазурик.
Також знаний гість із радістю поділися з майбутнім поколінням спогадами про
веселі випадки з професійної діяльності. Найбільше КНУКіМівців вразила розповідь
про полотна Леонардо да Вінчі.
«Ніколи у дитинстві не міг подумати, що звичайний хлопець, а сьогодні –
статний чоловік зможе вирушити в Європу. Тим паче, щоб дослідити легендарні
картини Леонардо да Вінчі. Повірте, тримати ці полотна власними руками – це
дуже класно! У мене залишилися незабутні емоції, адже до таких картин мають
право доторкнутися лише обрані люди, які посвятили своє життя музеєзнавству!» –
додав експерт.
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Доктор культурології, доцент, завідувач кафедри історії України і
музеєзнавства КНУКіМ Олена Миколаївна Гончарова поцікавилася у пана Зиновія,
чи можливо в Україні створити сучасні приватні музеї.
«У нас, нажаль, немає відповідної нормативно-правової бази. Поки в Україні не
сформований відповідний ринок, говорити про створення таких музеїв рано. Просто
кажучи, немає нормального фундаменту, аби щось на ньому зводити», – відповів
Зеновій Васильович.

Студенти кафедри історії України і музеєзнавства з великим задоволенням
слухали гостя, деякі навіть конспектували його цікаві вислови. Майбутні музеєзнавці
з нетерпінням чекають наступної зустрічі з таким цікавим фахівцем й експертом.
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11. Монографія як початок нового напряму в історичній науці :
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://knukim.edu.ua
/novunu/monografiya-yak-pochatok-novogo-napryamu-v-istorichniy-nautsi/
Дата: 01.04.15

У новій політичній ситуації, що утвердилася в Україні, домінуючим став
процес національного державотворення, складовою частиною якого є звернення до
історичної спадщини українського народу, та прагнення до правдивого і
об’єктивного висвітлення всіх періодів і проблем вітчизняної історії.

У сучасному науковому середовищі зростає інтерес до дослідження процесу
становлення тоталітарного режиму в Україні. Серед найбільш актуальних питань є
виявлення видів та форм цензури як одного із найвпливовіших засобів управління
свідомістю народних мас та формування ментальності радянської людини через
видавничу продукцію та певний склад бібліотечних фондів, характер обслуговування
читачів у період ліквідації неписемності та виховання нової радянської інтелігенції у
20-30-их роках, яка була позбавлена права мати власну думку. В цьому плані публічні
бібліотеки та бібліотечні фонди стали полігоном, об’єктом та певною мірою
суб’єктом такої політики.
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Саме виявленню сутності та основних форм
прояву цензури у публічних бібліотеках
присвячена монографія «Цензура в публічних
бібліотеках України 1917-1939 рр.» кандидата
історичних наук, доцента кафедри книгознавства і
бібліотекознавства КНУКіМ, заступника декана
факультету культурології Олени Олександрівни
Каракоз, презентація якої відбулася у науковій
бібліотеці Київського національного університету
культури і мистецтв.
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З вітальним словом до колег, гостей та
самої авторки звернувся директор наукової
бібліотеки КНУКіМ, кандидат культурології,
рецензент монографії Юрій Іванович
Горбань:
«Сьогодні
в
рамках
культурноінформаційного проекту бібліотеки «12+
книг року» до вашої уваги представляю
монографію
«Цензура
в
публічних
бібліотеках України 1917-1939 рр.» Олени
Олександрівни Каракоз. Дійсно тема, яка
сьогодні виноситься на обговорення є дуже
важливою, оскільки проблема бібліотечної
цензури на науковому рівні комплексно ще не
вивчалася».

Автор
монографії
«Цензура
в
публічних
бібліотеках
України
1917-1939 рр.» Олена Олександрівна відмітила важливість та актуальність видання:
«Актуальність даної монографії зумовлена необхідністю всебічного та ґрунтовного
вивчення основних видів та форм прояву радянської цензури у публічних бібліотеках
України, що сприятиме відтворенню об’єктивної історії бібліотечної справи доби
тоталітаризму. Ця проблема особливо актуальна в наш час, коли відбувається
демократизація суспільства, складовою частиною якого є реалізація принципу
інформаційної та інтелектуальної свободи». Зокрема Олена Олександрівна
зосередила увагу гостей на змістовному наповненні монографії, яка призначена для
широкої аудиторії науковців, студентів і буде цікава усім, кому небайдужа історія
вітчизняної бібліотечної справи доби тоталітаризму.
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У свою чергу перший рецензент монографії доктор культурології, професор,
заслужений працівник культури України, член-кореспондент Міжнародної академії
інформатикації Тетяна Олексіївна Долбенко зазначила: «Останнім часом
вітчизняні вчені помітно активізували дослідження зі спеціальних галузей історичної
науки, серед яких – історія бібліотек, історичного бібліотекознавства, з’ясування
конкретної політики розвитку та реалізації ідеологічної функції радянської держави
в усіх сферах бібліотечної діяльності у період узурпації влади та формування її
тоталітарної структури, що є важливим напрямом досліджень. Тому актуальність
теми даного монографічного дослідження не викликає заперечень, оскільки проблема
бібліотечної цензури взагалі в бібліотекознавстві, ще комплексно не вивчалась.

Монографія Олени Олександрівни є вдалою спробою дослідити бібліотечну
цензуру як соціальне явище, тому що запровадження цензури у всю інформаційну,
комунікативну систему періоду радянської доби звичайно мало свої соціальні
наслідки, які необхідно вивчати, досліджувати і знати. Монографічне дослідження
Олени Олександрівни є початком нового напряму в історичній науці, ця робота є
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важливою не тільки для розвитку історії бібліотечної справи, а й взагалі для
розвитку української історичної науки» .
На презентації були присутні колеги Олени Олександрівни, представники
науково-педагогічного колективу Київського національного університету культури і
мистецтв, а також студенти факультету культурології.
Завідувач кафедри книгознавства
і
бібліотекознавства,
кандидат
педагогічних наук, доцент Надія
Анатоліївна Бачинська під час свого
виступу
підкреслила:
«Дана
монографія
збагачує
практику
українського
історичного
бібліотекознавства,
результати
роботи дозволять використовувати
цей важливий матеріал у курсах лекцій
та
спецкурсах
при
підготовці
спеціалістів
у
галузі
бібліотекознавства, бібліографознавства, історії вітчизняної культури. Певне
практичне значення (як нове знання) мають узагальнення з питань цензури періоду
радянського тоталітаризму, ідеологічного підґрунтя радянської ідеології, періоду
узурпації влади як явища міжнаціонального».
Декан
факультету
економіки
та
інформаційних технологій КНУКіМ, кандидат
економічних
наук,
доцент
Олена
Володимирівна Тимошенко зауважила: «В
умовах формування сучасного глобального
комунікаційного
простору
особливої
актуальності набуває питання вивчення
цензури та різних її проявів у всіх сферах. Тим
паче запровадження цензури у інформаційнокомунікаційну систему, складовою частиною
якої є і були бібліотеки. Без глибокого
розуміння історичного розвитку бібліотек, без
осмислення еволюції бібліотечної справи у різні
історичні періоди, без критичного вивчення й
використання накопиченого досвіду бібліотек
неможливий прогрес бібліотекознавства».
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Заступник завідувача кафедри історії
України
і
музеєзнавства,
кандидат
педагогічних
наук,
професор
Юлія
Миколаївна Ключко наголосила: «В
сучасних умовах національно-культурного
відродження
України,
розбудови
її
державності
все
більшого
значення
набувають питання дослідження історії
України, особливо тих її сторінок, які
протягом тривалого часу невиправдано
замовчувалися. У цьому аспекті об’єктивне
вивчення основних проявів державної і
політичної цензури у публічних бібліотеках
України сприятиме реконструкції історії
бібліотечної
справи
України
доби
тоталітаризму».

Кандидат
педагогічних
наук,
професор
кафедри
книгознавства
і
бібліотекознавства Галина Євгенівна
Шипота зазначила: «У монографічному
дослідженні використано широку і
репрезентативну джерельну базу, що
представлена значним обсягом архівного
матеріалу, який вперше введено до
наукового обігу. Основою роботи стали
маловідомі циркуляри цензурних органів,
інструкції, списки заборонених творів
тощо. Це дозволило поставити нові
завдання щодо висвітлення витоків
цензури в публічних бібліотеках України,
проаналізувати ці витоки, процес, наслідки
бібліотечної цензури та отримати нові та
обґрунтовані результати».
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Декан факультету культурології, доктор психологічних наук, професор
Людмила Євгеніївна Просандєєва відзначила високий науковий рівень
монографічного дослідження й сказала: «Ступінь обґрунтованості та достовірності
наукових положень і рекомендацій монографії забезпечені теоретичною та
методологічною обґрунтованістю, відповідністю використаних методів, якісним
науковим аналізом, широкою джерельною базою, що залучено до наукового обігу».
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12. Книги квітня : [Електронний
http://knukim.edu.ua/novunu/knigi-kvitnya/

ресурс].

–

Режим

доступу:

Дата: 06.04.15

На початку року наукова бібліотека
Київського
національного
університету
культури і мистецтв започаткувала новий
культурно-інформаційний проект «12+ книг
року», покликаний популяризувати наукову
діяльність викладачів нашого вишу.
Щомісяця на сайті університету
публікується інформація про нові видання,
результати наукових досліджень й авторські
методичні розробки науково-педагогічного
колективу КНУКіМ. Паралельно в науковій
бібліотеці експонується виставка нових надходжень і відбуваються презентації
викладацьких книг.
Цього місяця проект «12+ книг року» представляє два ґрунтовних наукових
видання – підручники «Культура і наука» Катерини Кириленко й «Інформаційний
бізнес» Юрія Горбаня та Юрія Палехи.
Видання «Культура і наука» – підручник для студентів вищих навчальних
закладів, завданням якого є формування у молоді системних уявлень про сучасну
культурну ситуацію та її динаміку як процес творення нової інноваційної культури.
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З метою формування інноваційної культури сучасної молоді, виховання її
здатності до інноваційної діяльності, готовності до здобуття інноваційної освіти
автором був розроблений та впроваджений у програму магістерської підготовки та
підготовки спеціалістів Київського національного університету культури і мистецтв
курс «Культура і наука». Книга, яка презентується, – це підручник, в основу якого
покладені розроблені автором лекції з даного предмету.
Підручник «Культура і наука» зорієнтований на підготовку фахівця, який
успішно самореалізується як особистість та є конкурентоспроможним на сучасному
ринку праці, який готовий до роботи в умовах становлення інноваційної культури,
який здатний до інноваційного мислення та інноваційних способів діяльності.
Видання розраховане на бакалаврів, магістрів, аспірантів, викладачів та всіх,
хто цікавиться філософією і соціологією культури, культурологією та сучасним
природознавством як наукою про розвиток та форму культури.

Автор підручника – Катерина Михайлівна Кириленко, кандидат
філософських наук, доцент, завідувач кафедри філософії КНУКіМ.
В університеті працює викладачем з 1997 року, читає наступні курси:
«Філософія», «Релігієзнавство», «Культура і наука».
У 1996 році захистила кандидатську дисертацію, присвячену проблематиці
філософії культури. Катерина Михайлівна є автором понад 50-ти наукових праць,
серед яких підручники, курси лекцій, довідники.
Коло наукових інтересів нині – формування інноваційної культури сучасності
шляхом інтеграції гуманітарного та природничого знання.
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Підручник «Інформаційний бізнес» написаний у співавторстві директора
наукової бібліотеки КНУКіМ Юрія Горбаня й проректора Європейського
університету Юрія Палехи.
Юрій
Іванович
Горбань
–
кандидат
культурології, доцент кафедри книгознавства і
бібліотекознавства КНУКіМ й директор наукової
бібліотеки нашого вишу.
Захистив кандидатську дисертацію на тему
«Зберігання книжкових пам’яток як культурних
цінностей у бібліотеках України» за спеціальністю
26.00.01 – Теорія та історія культури. Автор близько
30-ти наукових і навчально-методичних друкованих
праць, у тому числі монографії «Дерев’яні церкви
Полтавщини». Учасник численних всеукраїнських і
міжнародних науково-практичних конференцій та
семінарів.
Сфера наукових інтересів: зберігання документів у бібліотеках, інновації у
бібліотечній справі, менеджмент сучасної бібліотеки, інформаційний бізнес.
Юрій Іванович Палеха – історик, культуролог,
документознавець,
кандидат
історичних
та
культурологічних наук, доктор філософії з ділового
адміністрування,
завідувач
кафедри
документознавства
та
інформаційно-аналітичної
діяльності, професор, проректор Європейського
університету. Нагороджений знаком Відмінника освіти
України та орденською відзнакою «За розбудову
освіти в Україні».
З 1980 року працював керівником кадрових
служб в органах державного управління. З 1990 року
свою діяльність веде у системі вищої освіти, спочатку
на посаді декана, проректора, директора Інституту
менеджменту і бізнесу Міжрегіональної академії
управління персоналом, а з 1997 року – проректора Європейського університету.
Організував впровадження у ВНЗ моделі досконалості за ISO-9001. За
поданими ним матеріалами університет визнано лауреатом Всеукраїнського конкурсу
з якості, а також нагороджено сертифікатом «Визнання досконалості в Європі».
Автор понад 200-от наукових і навчально-методичних праць, у тому числі 65ти підручників та посібників із документознавства, інформаційного менеджменту,
організації сучасної документальної комунікації, іміджології, етики ділових
стосунків, управлінського документування.
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Метою підручника «Інформаційний бізнес» є розкриття суті основних
категорій інформаційного бізнесу, розгляд його моделі, побудови та функцій.
Викладений у виданні матеріал допоможе студентам з’ясувати особливості і
механізм функціонування інформаційного ринку, ознайомитись з його
організаційними формами, маркетинговою, рекламною та інформаційноконсультативною діяльністю для стимулювання збуту інформаційних продуктів та
послуг, оволодіти бенчмаркінгом, основами інформаційно-консультативної діяльності
й основними засадами електронної комерції.

Видання стане в нагоді слухачам університетських курсів, студентам вищих
навчальних закладів, книгознавцям і докуменгознавцям, інформаційним аналітикам,
працівникам дорадчих служб й усім, хто хоче ознайомитись з основами
інформаційного бізнесу та особливостями маркетингу інформаційних продуктів і
послуг.
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13. «Культура і наука» – шлях до інноваційно-освіченої особистості :
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://knukim.edu.ua
/novunu/kultura-i-nauka-shlyah-do-innovatsiyno-osvichenoyi-osobistosti/
Дата: 09.04.15

У рамках культурно-інформаційного проекту «12+ книг року» наукової
бібліотеки КНУКіМ відбулась презентація підручника «Культура і наука»,
підготованого завідувачем кафедри філософії Катериною Кириленко.
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Катерина Михайлівна Кириленко –
кандидат філософських наук, доцент,
завідувач кафедри філософії КНУКіМ. В
університеті працює викладачем із 1997
року, тож наступного літа святкуватиме 20річчя педагогічної діяльності у царині науки
в культурі на базі КНУКіМ.
Катерина Михайлівна в 1996 році
захистила
кандидатську
дисертацію,
присвячену
проблематиці
філософії
культури. На сьогодні викладач – автор
понад 50-ти наукових праць, серед яких
підручники, курси лекцій, довідники.
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Презентована книга є підручником, в основу якого покладені авторські лекції з
даного предмету. Підручник відповідає програмі навчального курсу «Культура і
наука» і зорієнтований на підготовку фахівця, який успішно самореалізується як
особистість та буде конкурентоспроможним на сучасному ринку праці.

У призначений час до наукової бібліотеки завітали представники президії
Вченої ради університету та науково-педагогічний колектив вишу, щоб привітати
колегу. Також прийшли висловити слова вдячності та захоплення студенти-магістри,
у яких Катерина Михайлівна читає лекції.
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Відкрив
презентацію
директор наукової бібліотеки
Юрій Іванович Горбань –
кандидат культурології, доцент
кафедри
книгознавства
і
бібліотекознавства КНУКіМ.
Він розповів про подію та
запросив до слова доктора
філософських наук, професора
Київського
національного
університету
культури
і
мистецтв, проректора з наукової
роботи
КНУКіМ
Сергія
Даниловича Безклубенка.
Професор привітав усіх зі «святом у
храмі книги»: «Це добра традиція, – сказав
він, – і слава долі, що ми її розпочали.
Сьогодні в науковій бібліотеці КНУКіМ ми
відзначаємо народини нової книги.
Про добру книжку завжди можна
сказати «Вабить око, голубить руку, гріє
душу, гострить мізки». Ця книжка, яку я
тримаю в руках, саме така. Я можу
сказати це з повним правом, бо я мав
нагоду познайомитись з текстом рукопису.
Це справді гарна, добра книжка.
Хочу принагідно видати ще один
секрет, я знаю, що це не єдина книжка, яка
недавно з’явилась. Якщо говорити в
термінах родинних, то це своєрідне
продовження книжки – донька. В Катерини
Михайлівни
напередодні
вийшов
мультидисциплінарний навчальний посібник
«Філософія: наука і культура». Мені
здається, що коли є графічне доповнення
інтелектуального змісту цієї книги, то
можна чекати і на онучку. Я подумав, що
наступним продовженням буде диск, у якому наука буде представлена в інших
мистецьких формах….
Я щиро вітаю Катерину Михайлівну з такою подією у її житті та у житті
університету. Сподіваюся, що ця традиція матиме продовження. Бажано, щоб це
виходило за межі нашого храму, на великий загальноукраїнський храм науки,
мистецтва і філософії».
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Після вступного слова проректора з науки, Катерина Михайлівна розповіла про
її науковий доробок, часитна якого представдена у виданнях на виставці, підготованій
співробітниками бібліотеки КНУКіМ з нагоди презентації, логічним продовженням
якого є дана книжка:
«Я хочу подякувати нашій бібліотеці за ініціативу та організацію цієї
презентації. І хочу сказати, що зі свого боку, пропоную говорити не лише про мій
підручник, а й про ті речі, які мною та моїми колегами реалізовуються в нашому
університеті.

Інтенсивні інноваційні процеси суспільства – реальність часу. Це потребує не
просто освіченої людини, а людини «інноваційної». Інноваційна людина не просто
володіє великою кількістю енциклопедичних знань; вона налаштована на
креативність будь-якої інформації та має інноваційне мислення. Як можна таку
людину виховати? Як можна сформувати такого фахівця? Як має бути сформоване
інноваційне освітнє середовище університету? Свого часу, я задумалась, як можна у
нашому інноваційному виші, враховуючи специфіку вишу, все це робити.
Першим кроком було створення мультидисциплінарного навчального
посібника. Це був шлях інноваційного викладання базового курсу філософії, який
читається у вищих навчальних закладах. Це курс лекцій, розроблений у формі
презентацій. Кожна тема – окрема презентація. Викладення теми
супроводжувалось зображеннями, цитатами та візуальною подачою тексту.
Результати були цікаві. Студентам це сподобалось.
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Наступний крок – мною була розроблена дисципліна, яка запроваджена на
другому рівні підготовки (спеціаліст, магістр) у нашому університеті. Нова
дисципліна – «Культура і наука» – спрямована на виховання інноваційно-освіченої
особистості. Дисципліни такого типу є пріоритетними в сучасних європейських
ВНЗ. Такі інтегровані курси читаються у багатьох вишах Фінляндії, Швейцарії,
Канаді.
Метою мого курсу «Культура і наука» є, по-перше, забезпечити розвиток
культурологічної освіти на другому рівні підготовки – спеціалістам і магістрам
(цьому присвячений І розділ підручника). По-друге, фундаменталізація професійної
підготовки майбутнього культоролога на основі системно-синергетичного підходу;
модернізація
культурологічного
знання
засобами
природознавства,
під
природознавством ми розуміємо не просто сукупність знань, а науку про розвиток
(ІІ, ІІІ розділи підручника).
А по-третє, мета цього курсу – це формування уявлень про інновації, яке вони
мають місце, яку роль відіграють у різних сферах життя, тому що випускники
нашого вишу, це не просто теоретики-культурологи, це також практики.
У цій книжці зреалізовані такі підходи: по-перше – це засади психології та
педагогіки творчості, які активно розвиваються, принципи евристики як науки про
творче мислення, яка зараз має потужний розвиток, засади креативності; по-друге,
системно-синергетичний підхід, який в сучасному світі виборює все нові й нові
контексти свого застосування; а по-третє, елементи інформальної освіти.
Інформальна освіта, яка здійснюється індивідуально протягом усього життя
людини, завжди має того, хто її курує, спрямовує, стрижень навколо якого
вибудовується.
Як можна оцю інформальну освіту стимулювати в тому напрямку, який
відповідає тенденціям наукового пошуку – раз та специфіці вишу – два?
Хочу проінформувати, що ця книжка стала предметом неофіційного
обговорення під час останнього зібрання Академії педагогічних наук наприкінці
минулого тижня. Про неї висловив схвальні відгуки відомий культуролог, членкореспондент Академії педагогічних наук України Роман Антонович Арцишевський;
спеціаліст з естетичного виховання, член-кореспондент Академії педагогічних наук
України Володимир Григорович Бутенко; академік Академії педагогічних наук
України, мій рецензент Микола Іванович Шут; академік, секретар відділення Вищої
школи Академії педагогічних наук Микола Борисович Євтух.
Чому я посилаюсь на Академію педагогічних наук? Тому що інтегровані
курси та системні підходи в освіті активно розробляються цим поважним науковим
товариством, але вони говорять про це в теоретичному аспекті, а наш же виш є
піонером реалізації цих засад на практиці.
У КНУКіМ створюється інноваційне освітнє середовище, розвивається
інноваційна освіта, створюються умови формування інноваційної особистості…».
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Презентація продовжилась у формі міні-конференції. Наступним виступив
почесний проректор КНУКіМ Олександр Іванович Скнарь.
«Шановні колеги і колежанки, студенти та аспіранти! – привітав присутніх
професор. – Всі ви знаєте, що за три роки, ми будемо святкувати півстолітній
ювілей нашої альма-матер. І, звичайно, що за ці 47 років університет значно
змінився.
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Я вважаю, що цей підручник буде надзвичайно корисний. І очевидно, що кожна
дисципліна може взяти на своє використання ті ідеї та роздуми, про які говориться
у ньому.
…Я дійсно заздрю тому, як автор зумів вмістити у цей підручник стільки
матеріалу, в чотири розділи.
Я пригадую, як Катерина Михайлівна прийшла до нашого університету… У нас
багато студентів, але, коли ця «тендітна жіночка» зайшла в аудиторію, всі
студенти, які в інших педагогів не слухались, раптом зацікавились. А сьогодні вона
вже завідувачка кафедри філософії.
Я, перш за все, дякую вам, Катерино Михайлівно, за цей доробок і за те, що ви
зуміли знайти підхід до нашого вищого навчального закладу. І сьогодні ми відчуваємо,
що наука та культура в Україні виходить на ті простори, яких ми так очікуємо…».
Презентацію продовжила кандидат культорології, доцент, проректор з
навчально-виховної і творчої роботи КНУКіМ Валентина Павлівна Дячук:
«Те, що робить сьогодні Катерина Михайлівна – це все з любов’ю до
студентів. Підручник підготований в простій і доступній формі. Я думаю, що кожен
із студентів, хто прочитає цю книжку, отримає прості відповіді на цілий ряд
нагальних питань сучасності.

Головна ідея підручника, на мою думку, – це те, що ми повинні від техногенноспоживацького суспільства, все-таки, повертатися до духовно-ідейного. Ми повинні
зрозуміти, що споживацька філософія по відношенню до природи, до екології, до
людини, підриває наше майбутнє.
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Я хочу побажати Катерині Михайлівній, щоб її підручники були дороговказом
на майбутнє для наших студентів. Нових творчих звершень, а студентам –
найкращих лекцій, які вони почують від свого майстра».

Особливим для Катерини Михайлівни був виступ першого рецензента книги,
тривалий час доцента кафедри культурології, кандидата філософських наук Ірини
Анатоліївни Росковшенко.
«Катерино Михайлівно, я хочу привітати вас із успіхом. Київський
національний університет культури і мистецтв збагатився на один підручник. Хочу
наголосити на тому, наскільки актуальним є курс, який введений, і підручник, який
написаний.
Видання презентує принципово новий погляд на гуманітарні й природничі
науки, у ньому відстоюється думка про те, що сприймати їх потрібно у тісному
взаємозв’язку».
Ірина Анатоліївна розповіла, що даний підручник знімає протилежність між
наукою і культурою і представляє науку як визначальний чинник творення культури у
загальнопланетарному масштабі. У своєму виступі Ірина Анатоліївна коротко виклала
ключові ідеї сучасної культурології, що зреалізовані в даному підручнику.
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Продовжила вітати колегу із презентацією книги доктор культурології,
професор, завідувач кафедри культурології КНУКіМ Ірина Владиславівна Петрова,
яка також була рецензентом книги:

«Коли до моїх рук попала ця книга, я спочатку подумала, що це – монографія
або й докторське дослідження. Бо проблема настільки складна і незручна, що
більшість поверхових фахівців, які вважають себе науковцями, намагаються її
оминути. Коли ж зрозуміла, що це – підручник, я замислилася: як можна викласти
те, чим ми хворіємо щодня, але його не відчуваємо чи боїмося усвідомлювати, на рівні
підручника, та й так, щоб передати складну проблему молодій людині і не відлякати
її. Бо, якщо культура грунтується на традиціях, її початки потрібно шукати в
далекому минулому, то наука рухає суспільство вперед. Наука дозволила людині
вийти в космос, використовувати замість людського інтелекту комп’ютер, наука
допомогла знищити половину людства, призвела до екологічних катаклізмів,
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Чорнобильської катастрофи, наслідки якої відчуватимуть ще наші онуки. Що таке
наука: добро чи зло? Мабуть, це залежить від того, в чиї руки вона потрапляє.
Катерина Михайлівна протягом усієї книги наводить таку думку: «компасом
для науки сучасності має стати культура, вона має сприйматися нею не як щось
минуле і архаїчне, а як те, в чому ми живемо сьогодні, як безсмертне, неперервне і
реальне сьогоднішнє життя». Культура це є неперервний зв’язок того, чим ми жили
і того, що є сьогодні, тієї миті, що буде в майбутньому. Культура водночас не може
існувати без зусиль нашого розуму, наших емоцій і нашого серця. Культура – це мова
всього людства, не лише наукової громади…».
Ірина Владиславівна розповіла, що була також рецензентом попередньої книги
Катерини Михайлівної, яку автор презентувала на кафедру культурології. Зараз
попереднє видання «гуляє» серед студентів. «Від сесії до сесії вони приходять на
кафедру, показують, що книга є, і далі її читають. Мабуть це є відповіддю на
запитання чи вдалася вона», – завершує свій виступ завідувач кафедри культурології.

Після виступу наукової еліти до
привітань долучилися магістранти, які
навчались у Катерини Михайлівни. Вони
щиро подякували за її наукову роботу,
педагогічну
діяльність,
повчальну
чуйність та інноваційність у подачі
матеріалу. У виступах магістрантів
звучали і власні вірші, в яких
розкривалась проблематика курсу, і
наукові роздуми про проблеми, що в
ньому піднімаються, і педагогічні
спостереження. Студенти згадували творчі формати лекцій, які надихали їх приділяти
більше уваги навчанню та пізнанню.
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Катерина Михайлівна розповіла про цікавий формат інтелектуальних дебатів,
що був зорганізований нею в процесі викладання курсу «Культура і наука». На
завершення студент магістратури Богдан Предько пригадав, як написав вірш про
культуру і науку, а Катерина Михайлівна додала, що його проба пера навіть
перетворилася на пісню-присвяту навчальному курсу «Культура і наука», яку він
презентував на вищезгаданих інтелектуальних дебатах.

14. Новий медіаресурс бібліотеки : [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://knukim.edu.ua/novunu/noviy-mediaresurs-biblioteki/
Дата: 14.04.15

Сектор методичної роботи наукової бібліотеки КНУКіМ ініціював створення
власних медіаресурсів як засобу презентації книг, підготовлених бібліотекарями
університету.
Мова йде про буктрейлер – один із сучасних видів мультимедійних продуктів,
покликаний просувати книги інтригуючи та викликаючи бажання їх прочитати.
До ініціативи бібліотеки долучилися студенти кафедри книгознавства і
бібліотекознавства КНУКіМ. У результаті співпраці були створені три буктрейлери,
характерною рисою яких стало вдале використання унікальних фотоматеріалів і
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ретельно підібраного музичного звукоряду. За формою виконання це – повноцінні
відеоролики та слайд-шоу, за змістом – розповідні та концептуальні медіаресурси.
Провідною функцією буктрейлерів визначена інформаційна (інформування про
книги) та соціальна реклама (вплив на свідомість громадян, привернення уваги до
актуальної теми).

Перший буктрейлер «Борись в ім’я честі» (автор – Оксана Бережна)
створений на збірку патріотичної поезії про Україну, війну на Сході, АТО. Дана
робота – це спроба співробітників бібліотеки та студентства Київського
національного університету культури і мистецтв внести свій внесок у боротьбу за
єдність України. Він присвячений справжнім воїнам-героям, які показали характер і
готовність відстоювати свою гідність, творити майбутнє для себе та своїх дітей.

15. Перспективи та інновації в бібліотеці ХХІ століття : [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://knukim.edu.ua/novunu/perspektivi-tainnovatsiyi-v-bibliotetsi-hhi-stolittya/
Дата: 23.04.15

23 квітня наукова бібліотека Київського національного університету культури і
мистецтв та кафедра книгознавства і бібліотекознавства КНУКіМ під патронатом
Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури України провели
Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Бібліотека ХХІ століття:
перспективи та інновації».
У заході взяли участь керівники та фахівці бібліотек, музеїв, представники
науково-дослідних установ, науковці, молоді вчені, аспіранти та докторанти вищих
навчальних закладів, практичні працівники бібліотечної галузі.
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Пленарне засідання відкрив кандидат культурології, доцент кафедри
книгознавства і бібліотекознавства, директор наукової бібліотеки КНУКіМ
Ю. І. Горбань.

Він привітав учасників конференції із Всесвітнім днем книги та авторського
права, відзначивши вплив розвитку інформаційних технологій на бібліотеку та її
функціонування.
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З вітальним словом до учасників конференції звернулась доктор психологічних
наук, професор, декан факультету культурології Л. Є. Просандєєва.

На пленарному засіданні виступили:
доктор культурології, професор КНУКіМ Т. О. Долбенко – «Бібліотека в системі
інформаційних комунікацій України»;
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доктор наук із соціальних комунікацій, старший науковий співробітник, завідувач
відділу політологічного аналізу Національної бібліотеки України імені
В. І. Вернадського Т. Ю. Гранчак – «Специфіка участі національних бібліотек у
формуванні національної пам’яті в умовах поширення Інтернет-технологій»;

кандидат педагогічних наук, професор кафедри теорії культури КНУКіМ
В. М. Медведєва – «Книговидання України і Польщі: спільне і відмінне в контексті
гуманітарної кризи»;
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кандидат історичних наук, доцент кафедри книгознавства і бібліотекознавства
КНУКіМ О. О. Каракоз – «Традиційна та електронна книга: проблеми
співіснування»;

доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри теорії та історії мистецтв
КНУКіМ Р. Д. Михайлова – «Військова героїка в мистецьких та книжкових
пам’ятках Руси-України».
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Після пленарного засідання робота конференції продовжилася в 4 секціях, у
рамках яких обговорювалися такі теми:





Сучасні підходи формування, опрацювання і зберігання інформаційних
ресурсів
Інформаційно-аналітична діяльність бібліотек в умовах глобальних
інформаційних впливів
Бібліотека, архіви, музеї як структурний елемент цивілізаційної культурної
спадщини: досвід та перспективи
Управління електронними ресурсами в сучасній бібліотеці.
Так із досвідом науковоаналітичноїдіяльності національних
бібліотек у сфері забезпечення
національного
інформаційного
суверенітету
(на
прикладі
Національної бібліотеки України
імені В.І. Вернадського) ознайомила
завідувач відділу політологічного
аналізу Т. Ю. Гранчак.

В обговоренні актуальних
питань розвитку бібліотек як центрів збереження та популяризації документних
ресурсів, музеїв як інститутів пам’яті, взяли участь фахівці провідних установ
України.
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Зокрема кандидат культурології, доцент кафедри книгознавства і
бібліотекознавства КНУКіМ, директор бібліотеки Ю. І. Горбань акцентував увагу на
проблемах збереження рідкісних видань у наукових бібліотеках.

Під час конференції відбувся круглий стіл «Бібліотечна освіта в контексті
сучасних суспільних потреб», де обговорювалися моделі підготовки сучасного
бібліотекаря, шляхи формування професійної компетентності та напрямки
удосконалення бібліотечно-інформаційної освіти.
Упродовж роботи конференції в холі наукової бібліотеки експонувалися
книжково-інформаційні виставки:
 Наукові праці викладачів Київського національного університету культури і
мистецтв.
 Рідкісні та цінні видання з фондів наукової бібліотеки Київського
національного університету культури і мистецтв.
Керівники секцій відзвітували про роботу кожної секції та підбили підсумки
обговорень перспектив та інновацій у бібліотечній сфері України, ухвалили
рекомендації щодо вдосконалення процесів підготовки професійних кадрів із
застосуванням сучасних інформаційних технологій.
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16. Інформаційні технології та інновації у бібліотеках ВНЗ :
[Електронний ресурс]. Режим доступу:http://lib.knukim.edu.ua/informaciynitekhnologii-ta-innovaci/
Дата: 25.04.2015

24 квітня в рамках Всеукраїнської науково-практичної конференції «Бібліотека
ХХІ століття: перспективи та інновації», у читальній залі наукової бібліотеки
Київського національного університету культури і мистецтв відбувся семінар для
завідувачів, провідних спеціалістів бібліотек училищ і коледжів культури та мистецтв
на тему: «Інформаційні технології та інновації у бібліотеках ВНЗ».
Організатором заходу виступила наукова бібліотека КНУКіМ – методичний
центр для бібліотек ВНЗ культури і мистецтв 1-2 рівня акредитації.
У роботі семінару взяли участь працівники бібліотек з Києва, Ужгорода, Сум,
Черкас, Кривого Рогу та ін.
До обговорення на семінарі були запропоновані наступні теми:
 створення веб-сайту та сторінки бібліотеки у соціальних мережах;
 проектна діяльність вузівських бібліотек.
Актуальність теми семінару обумовлена швидким розвитком сучасних
комунікаційних технологій, що створюють передумови для активного використання
можливостей всесвітньої павутини у практиці роботи бібліотек вищих навчальних
закладів.
Відкрив семінар кандидат культурології,
доцент
кафедри
книгознавства
і
бібліотекознавства,
директор
наукової
бібліотеки КНУКіМ Юрій Горбань. Він
зазначив, що інновації в системі освіти,
обумовлені підвищенням ролі знань та
інформатизацією суспільства, визначають
нову стратегію розвитку бібліотек ВНЗ.
Місія
бібліотеки
як
потужного
інформаційного, освітнього і культурного
центру, спонукає до створення умов
використання інформаційних джерел на базі
новітніх інформаційних технологій.
Про роль власного віртуального ресурсу
(веб-сайту) як складової формування іміджу
сучасної бібліотеки розповів завідувач
відділу автоматизації і комп’ютеризації
бібліотечних
процесів
НБ
КНУКіМ
В’ячеслав Лук’яненко. За допомогою
презентації «Як створити сайт бібліотеки»
він поінформував про алгоритм створення
сайту, його структуру, дизайн.
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Далі відбулася презентація сайту наукової бібліотеки КНУКІМ, під час якої було
наочно продемонстровано всі етапи його розробки і наповнення контентом.

У виступі завідувача сектору методичної роботи
наукової бібліотеки КНУКіМ Олени Скаченко були
викладені результати дослідження форм сучасного
стану представлення бібліотек ВНЗ культури і
мистецтв І–ІІ рівня акредитації у Всесвітній мережі.
Дослідження проводилося у два етапи: перегляд webсайтів вищих навчальних закладів здійснювався з
вересня 2013 по червень 2014 року. Другий етап, а
саме аналіз бібліотечних блогів та соціальних мереж,
проводився упродовж 1 кварталу 2015 року.
Результати дослідження викладені у збірнику
методичних матеріалів «Бібліотеки у WEB-просторі».
Далі на семінарі
виступила
завідувач
бібліотеки
Сумського
вищого училища мистецтв
і культури імені Д. Бортнянського Ірина Сотникова.
Вона представила доповідь-презентацію «Інтернетресурси і студентство», де виклала результати
анкетування щодо потреби присутності бібліотеки у
соціальних мережах для налаштування спілкування зі
студентами свого навчального закладу.
Оскільки бібліотека СВУМіК має свої сторінки у
соціальних мережах ВКонтакті та Фейсбук і веде блог,
цікавими були відповіді студентів щодо мотивів участі в
спільнотах бібліотеки, структури інформаційних запитів,
які задовольняються на сторінках бібліотеки.
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Цікавою та змістовною була презентація бібліотеки Ужгородського коледжу
культури і мистецтв, яку представила завідувач Елеонора Лукеча. Так, за допомогою
наочних матеріалів, пані Елеонора розповіла про різноманітні проекти та акції, що є
традиційними для бібліотеки і мають успіх у студентства: «Книжковий Миколай»,
«Правильний вибір професії», «Бібліотечний уїк-енд», «Безцінний дарунок» та ін.
Головним лейтмотивом всього виступу звучала думка про те, що найголовнішою
аудиторією, для якої працює бібліотека, є студентська.
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У семінарі та обговоренні основних доповідей взяли участь Олена Мірошник,
заступник директора бібліотеки Національного транспортного університету;
Ярослава Митровка, викладач бібліотечних дисциплін Ужгородського коледжу
культури і мистецтв; Світлана Сафронова, головний бібліотекар бібліотеки
Національного медичного університету імені О. Богомольця; Ольга Соколова,
бібліотекар Черкаського інституту банківської справи; Олена Дікунова, завідувач
інформаційно-бібліографічного відділу Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ
«Криворізький національний університет»; завідувач науково-методичного відділу
Ірина Маловська, завідувач інформаційно-бібліографічного відділу Вероніка
Степко, завідувач відділу книгозберігання Ярослав Якубенко, які представляли
наукову бібліотеку КНУКіМ.

Сподіваємося, що у перспективі, семінар стане площадкою для дискусій,
спільного пошуку нових ідей та форм бібліотечної роботи, допоможе сформувати
плани розвитку на майбутнє.
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17. Про педагога з любов’ю : [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://knukim.edu.ua/novunu/pro-pedagoga-z-lyubov-yu/
Дата: 27.04.2015

У науковій бібліотеці Київського національного університету культури і
мистецтв відбулася презентація біобібліографічного покажчика про науковий та
творчий шлях заслуженої артистки України, доцента, відомого українського
етноорганолога Раїси Дмитрівни Гусак.

«Раїса Дмитрівна займається дослідженням традиційної музичної
інструментальної культури України, колекціонує народні музичні інструменти. За
час роботи в Київському національному університеті культури і мистецтв Раїса
Дмитрівна підготувала 10 лауреатів різноманітних конкурсів, семеро її випускників
мають почесні звання…» – такими слова відкрив презентацію директор наукової
бібліотеки КНУКіМ, кандидат культурології Юрій Іванович Горбань.
Детальніше
про
видання
розповіла укладач покажчика, завідувач
сектору методичної роботи бібліотеки
Київського національного університету
культури і мистецтв – Олена
Олексіївна Скаченко.
Видання презентується у рамках
інформаційного проекту «Сходинки
до успіху», метою якого є збереження
наукової
і
творчої
спадщини
факультетів і кафедр КНУКіМ загалом
та
висвітлення
ролі
викладачів
університету у становленні української науки, культури і мистецтва зокрема.
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Девіз КНУКіМ – «Університет успішних людей», тому логічним є прагнення
бібліотеки взяти участь у створенні позитивного іміджу університету і
популяризації діяльності викладачів, які досягли успіху і своєю педагогічною працею і
власним прикладом допомагають втілювати творчі задуми студентам.

Представлення покажчика про науковий доробок Раїси Дмитрівни Гусак Олена
Скаченко почала з цитати, що якнайкраще характеризує Раїсу Дмитрівну як науковця
і педагога:
Життя це бій, постійний і важкий,
В житті нічого легко не дається,
Але, коли жагою б’ється серце,
Воно обов’язково вигра бій…

70

Раїса Дмитрівна присвятила педагогічній діяльності в університеті 40 років
свого життя. За цей час вона стала провідним педагогом, визнаним в Україні і світі
етноорганологом. До думки Раїси Дмитрівни прислухаються, на її праці посилаються
в наукових роботах. Видання, яке ми сьогодні презентуємо, – це творчий портрет
Раїси Дмитрівни, що розкриває її педагогічну, мистецьку і наукову діяльність».

Видання складається з шести частин.
Перша – вміщує статті про Раїсу Дмитрівну, написані колегами та студентами;
друга і третя частини покажчика розповідають про наукову діяльність Раїси
Дмитрівни – містять перелік доповідей на міжнародних і всеукраїнських
конференціях та список опублікованих статей у фахових виданнях України й світу;
четверта частина висвітлює художньо-творчу діяльність Раїси Дмитрівни – участь у
фестивалях, концертах, телепрограмах, а також інформує про студентів, випускників
Раїси Дмитрівни, які досягли успіху; п’ята частина інформує про художні колективи,
які діяли в різний період у нашому навчальному закладі під керівництвом Раїси
Дмитрівни (наприклад, ансамбль народних інструментів «Ентузіаст», ансамбль
сопілкарів, інструментальний ансамбль «Троїсті музики» і фольклористичний
інструментальний ансамбль «Весільні музики»). Всі розділи покажчика ілюстровані
фотографіями;
шоста – бібліографія про життя та діяльність Р. Д. Гусак.
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Олена Олексіївна подякувала за допомогу у редагуванні покажчика колегам:
І. Л. Маловській та О. Ф. Омельяненко-Набіуліній, за допомогу у виданні – директору
бібліотеки Ю. І. Горбаню, а також керівництву кафедри фольклору, народнопісенного
і хорового мистецтва Н. Л. Регеші та О. М. Скопцовій.
Своє враження про біобібліографічний покажчик висловила колега Раїси
Дмитрівни, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник ІМФЕ імені
М. Рильського Ольга Анатоліївна Поріцька.

«Раїса Дмитрівна – непересічна особистість, помітна постать педагогічного складу
університету. Незважаючи на тендітність статури – це дуже потужний мотор, з
категорії «вічних двигунів».
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Також Ольга Анатоліївна зазначила, що багато студентів Раїси Дмитрівни є
лауреатами міжнародних і всеукраїнських конкурсів, а сама педагог у приватній
колекції має більше 1000 зразків музичних інструментів, які використовує у
підготовці митців високого рівня.

Обговорення
видання
продовжила доктор психологічних
наук, професор, декан факультету
культурології
КНУКіМ
–
Людмила
Євгеніївна
Просандєєва: «Шановні колеги,
стало
доброю
традицією
проводити
такі
зустрічіпрезентації з нагоди виходу
книжок наших шанованих колег. Я
знаю Раїсу Дмитрівну дуже
давно, і хочу сказати, що це
людина,
яка
не
втрачає
оптимізму, енергії. У свої 70 років
вона запевняє «життя тільки починається», і це щиро захоплює».
Людмила Євгеніївна звернула увагу на те, як тепло відгукуються про Раїсу
Дмитрівну студенти, відзначила її відмінне почуття гумору, шанобливе ставлення до
кожного вихованця, уважність та чуйність у співпраці. Професор подякувала за
блискучий педагогічний досвід і побажала міцного здоров’я, творчого натхнення та
ентузіазму.
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Наступною виступила доктор філологічних наук, професор КНУКіМ Антоніна
Іванівна Гурбанська:
«Шановна Раїсо Дмитрівно, дорогі колеги, студенти і працівники бібліотеки!
Я щиро рада цьому примірникові бібліографічного покажчика.
Юрій Яновський сказав: «Люблю я таких людей, завзятих і проклятих,
щоб душа в них була не з лопуцька, щоб дивилися на життя з високої конструкції. До
душі мені такі люди. Вони мене на світі держать…».
Раїсо Дмитрівно, ви одна з таких!»
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Із найщирішими словами до
Раїси
Дмитрівни
звернулась
кандидат історичних наук, доцент
КНУКіМ,
етнолог
Валентина
Володимирівна Сінельнікова:
«Ми живемо разом і разом
працюємо. У нас навчається
багато
студентів
і
ми
зустрічаємось на лекціях. Але ви не
знаєте про те, що Раїса Дмитрівна
володіє французькою мовою, що її
мрією є поїхати до Парижа і
поспілкуватися із французами. І це
крім того, що вона навчає своїх вихованців інструментознавства та є одним із двох
основних викладачів із транскрипції народної музики.
Раїса Дмитрівна не тільки відповідає за наукове життя нашої кафедри і
опікується молодими науковцями, курсовими та дипломними роботами, організовує
та бере участь у наукових конференціях. Вона є людиною спонтанних та емоційних
вчинків. І в одну осінню днину, коли ми були на Голосіївських озерах, а над нами
літали на тарзанці, здебільшого чоловіки, Раїса Дмитрівна ризикнула і полетіла…».
В обговоренні книги взяли участь провідний концертмейстер кафедри
фольклору, народнопісенного та хорового мистецтва Мая Володимирівна Іваненко
та кандидат історичних наук, випускниця кафедри Руслана Лоцман.
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Продовжилась презентація словами подяки від студентів і випускників кафедри
та музичними вітаннями. Дякували за професійність, ентузіазм, азарт, за віру у
студентів і потужну енергетику, якою Раїса Дмитрівна заряджає кожну справу, до
якої береться.

Музичні подарунки прозвучали від фольклорного ансамблю «Многая лєта»
(художній керівник Ганна Коропніченко); студента 3-го курсу секції фольклору
Йосипа Чави; вокального ансамблю AD LIBITUM (художній керівник Олена
Скопцова).
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Читальний зал був переповнений студентами. Презентація біобібліографічного
покажчика стала демонстрацією професіоналізму Педагога з великої літери.
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18. «Library – Lifestyle» : [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://knukim.edu.ua/novunu/library-lifestyle/
Дата: 28.04.15

23 квітня у читальній залі наукової бібліотеки Київського національного
університету культури і мистецтв відбулося оголошення переможців конкурсу новел,
есе та поезії «Library – Lifestyle», організованого з нагоди Всесвітнього дня книги і
авторського права.

У творчому конкурсі взяли участь студенти факультету культурології
КНУКіМ: М. Білак, І. Перевозов, А. Тульєва, Ф. Формазюк, М. Співак, К. Корсун,
А. Довга, Л. Тужик , Б. Предько , О. Мазуренко , О. Пабат, І. Лошак, А. Ткаченко,
О. Моргун , В. Осипчук, А. Меркулов, В. Рожкевич. Надіслані поезії та новели
показали, що студенти мають власну точку зору про бібліотеку, роль читання у
становленні особистості, отриманні знань та розвитку бібліотечної науки.
Для обрання переможців конкурсу було створене журі у складі: кандидата
культурології, директора бібліотеки Юрія Горбаня, доктора психологічних наук,
декана факультету культурології Людмили Просандєєвої, кандидата історичних
наук, заступника декана факультету культурології Олени Каракоз, студента 4-го
курсу, групи КББ–41, сучасного письменника Дмитра Бєлова. Очолив журі
письменник, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка В’ячеслав
Медвідь.
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З метою об’єктивного обрання переможців творчого конкурсу, всім учасникам
було запропоновано продекламувати свої поезії і прочитати новели перед глядачами
та журі.
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Вболівали за своїх студентів, двоє з яких стали переможцями конкурсу,
завідувач кафедри книгознавства і бібліотекознавства, кандидат педагогічних наук
Надія Бачинська та викладач кафедри книгознавства і бібліотекознавства, кандидат
історичних наук Галина Салата.
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Отже, знайомтеся – переможці конкурсу поезії та новел «Library – Lifestyle».

У номінації «Поезія» переможцем став Ігор Перевозов, студент 1-го курсу,
групи КББ–44 за вірш «Бібліотека – це звучить велично!».
У номінації «Новела» перемогла Олена Моргун, студентка 2-го курсу, групи
КДД–13 за новелу «Книги Ксенії».
За креативний підхід до конкурсу, творчий задум на тему «Книга», виконаний у
вигляді промо-ролика, нагороду отримала Тетяна Шмиголь, студентка 4-го курсу,
групи КББ–41.
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Гості заходу оплесками дякували учасникам та переможцям конкурсу.
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19. Аналіз рідкісних та цінних книг : [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://knukim.edu.ua/novunu/analiz-ridkisnih-ta-tsinnih-knig/
Дата: 30.04.2015

На базі наукової бібліотеки КНУКіМ, в рамках вивчення дисципліни
«Книгознавство і бібліотекознавство» у магістрів та спеціалістів з напряму підготовки
«Журналістика та інформація» (спеціальність «Видавнича справа та редагування»)
відбулося практичне заняття на тему: «Аналіз рідкісних та цінних книг». Провела
заняття кандидат історичних наук, доцент кафедри книгознавства і
бібліотекознавства,
заступник
декана
факультету
культурології
Олена
Олександрівна Каракоз.
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Зосередивши увагу молоді на особливому ставленні до рідкісних архівних
видань, Олена Олександрівна зазначила: «Рукописні, стародруки, рідкісні та цінні
видання ХІХ – поч. ХХ ст., примірники з автографами видатних історичних
постатей, а також книжки в коштовних аматорських оправах є культурними
цінностями, невід’ємною частиною нашої історико-культурної спадщини. До давніх
книжок, які є частиною національного надбання, де б вони не були створені, має
бути особливе ставлення – як до пам’яток історії та культури. Книжкові пам’ятки
мають свою специфіку, котра вирізняє їх від інших видань, зокрема від сучасних».
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Під час практичного заняття студенти мали змогу ознайомитися з рідкісними
книгами: В.Г. Белинский «Собрание сочинений» в 3 томах 1834-1840 г.г.,
С. С. Мотульский «История западноевропейского театра» 1939 г., Г. Риман
«Музыкальный словарь» 1904 г., «Словарь української мови» в 4 томах 1907р.,
«Толковый словарь руського языка» в 4 томах 1940 г. та багато інших видань, що
знаходяться у фонді наукової бібліотеки КНУКіМ.

На практичне заняття був запрошений фахівець з проблем зберігання
книжкових пам’яток, кандидат культурології, доцент кафедри книгознавства і
бібліотекознавства, директор наукової бібліотеки КНУКіМ Юрій Іванович Горбань.
Працюючи в напрямі реалізації міжнародної програми ЮНЕСКО «Пам’ять світу», він
акцентував увагу на тому, що Україна має багату культурно-історичну спадщину, яка
сягає часів Київської Русі і є безцінним надбанням українського народу.
Одним з основних завдань бібліотек України є зберігання різних видів
документів, зокрема книжкових пам’яток (рукописні книги, стародруки, рідкісні та
цінні видання) як культурних цінностей країни. Книжкові пам’ятки впливають на
ставлення інтелектуального потенціалу народу, на зберігання і трансляцію духовних
цінностей вітчизняної культури, вони є важливим чинником національної
ідентифікації та формування національної свідомості наших співвітчизників. У
зв’язку з цим особливого значення набувають питання зберігання книжкових
пам’яток як оригінального й неповторного надбання певного історичного періоду.
Юрій Іванович наголосив на тому, що в українській науці немає цілісного,
комплексного дослідження зберігання книжкових пам’яток. Нині вкрай необхідно
зрозуміти місце і значення цього процесу в сучасній культурі, глибоко усвідомити
його специфіку, виявити напрямки його розвитку, осмислити традиційні та
інноваційні технології.
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По завершенні лекційного заняття, Юрій Іванович зауважив, що сучасна
бібліотека сьогодні постала перед серйозними викликами зберігання різних видів
книжкових пам’яток на нових носіях, що потребує підготовлених фахівців, належної
матеріальної бази та координаційних систем бібліотек різних типів і видів.
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20. Зміни починаються з тебе! : [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://knukim.edu.ua/novunu/zmini-pochinayutsya-z-tebe/
Дата: 14.05.15

З нагоди Дня пам’яті та примирення факультети культурології, готельноресторанного і туристичного бізнесу, дизайну і реклами КНУКіМ влаштували
благодійний ярмарок на підтримку бійців АТО. «Зміни починаються з тебе» – під
таким гаслом пройшла волонтерська акція заради допомоги хоробрим героям на
Сході України, навколо якої об’єдналася велика і дружна КНУКіМівська родина.

Провідна ідея ярмарку – єднання заради миру!
Ініціатива проведення доброчинного заходу належить студентам факультету
культурології, яких підтримали студентський парламент факультетів готельноресторанного і туристичного бізнесу та дизайну і реклами.
Під
живий
акомпанемент
акордеону
на
головній
площі
КНУКіМ
зібралися
не
лише
студентський
і
викладацький
колективи мистецького вишу, а й
мешканці
Печерського
району
столиці. Креативні і творчі студенти
разом із викладачами створили
національні сувеніри та різноманітні
дрібнички.
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Картини, іграшки, прикраси та навіть авторські збірки, які всі небайдужі
купували не лише на згадку про патріотичний захід, але і з високою метою – зробити
благодійний внесок на користь захисників Вітчизни. Особливою прикрасою заходу
стало «Дерево побажань» для бійців АТО, на якому всі учасники і гості зав’язували
синьо-жовті стрічки з надіями і сподіваннями.

І як це на ярмарку не підживитися смачненьким?! Смакували і українським
борщем, і пловом, і різними запашними смаколиками. Усі страви були приготовані
студентами факультету готельно-ресторанного і туристичного бізнесу та факультету
культурології, які в свої кулінарні вироби вклали мир і віру в перемогу.
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Поважними гостями заходу були бійці батальйону ім. Сергія Кульчицького
Національної гвардії України, які першими після Євромайдану вирушили
добровільно на Схід, та 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар», 3-го
окремого танкового батальйону «Звіробій», що долаючи суворі перешкоди,
обороняли і продовжують обороняти цілісність та незалежність України.

Спеціально для національних героїв студенти підготували патріотичну
концертну програму, режисером-постановником якої є доцент кафедри культурології
Катерина Анатоліївна Гайдукевич.
Розпочав концерт з нагоди благодійного свята Український народний хор імені
Станіслава Павлюченка (художній керівник та диригент – Олена Михайлівна
Скопцова) вікопомними піснями: «Реве та стогне Дніпр широкий» і «Виглядала мати
сина».

91

Приємно здивувала всіх випускниця кафедри культурології Анна
Мірошніченко, яка емоційно і проникливо заспівала «Хочу жити без війни»!
Несподіванкою для присутніх став виступ студентів 2-го курсу факультету
культурології з піснею «Обійми».

Композиція прозвучала, як символ єднання і бажання жити в мирі. Почула
публіка також і пісню «Кукушка» зіркової студентки КНУКіМ Олександри Погуляй,
отримавши неймовірний заряд емоцій.
Під час акції КНУКіМівці хвилиною мовчання вшанували пам’ять загиблих
бійців, які віддали свої життя заради нас. Величезний біль душі не приховати за
жодною маскою. Тож свої почуття і хвилювання з вірою у світле майбуття творча
молодь висловила у віршах, присвячених бійцям, які не могли стримати сліз.

Представники організаційного складу благодійного ярмарку «Зміни
починаються з тебе» – адміністрація факультетів культурології, готельно
ресторанного і туристичного бізнесу, дизайну і реклами КНУКіМ акцентували, що
ініціатива проведення акції належить студентам, висловивши у своїх промовах
побажання і вдячність воїнам АТО та молоді.
За гостинний і теплий прийом бійці висловили вдячність студентській молоді
та викладачам мистецького вишу. Заступник командира роти ім. Кульчицького
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Володимир Пастушок, з позивним «Пісня», подякував і КНУКіМівцям, і особисто
Михайлу Михайловичу Поплавському, який постійно опікується проблемами
українських військових, допомагаючи не лише коштами, але і спорядженням,
харчами та ліками.

Через КНУКіМівських волонтерів наукова бібліотека КНУКіМ передала
бійцям книги патріотичної тематики та збірку віршів «Борись в ім’я честі». Ініціював
видання збірки – директор наукової бібліотеки КНУКіМ Юрій Іванович Горбань, а
укладачем є – завідувач сектору методичної роботи Олена Олексіївна Скаченко.
Зібрані кошти з продажу (10 337 грн.) були передані бійцям АТО під час
святкового концерту. Сподіваємося, що таким гарним благодійним вчинком
КНУКіМівці змінять чиєсь життя на краще.
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По завершенні доброчинного ярмарку студенти влаштували патріотичний
флешмоб на головній площі КНУКіМ, створивши із національних прапорів величезне
серце, як символ щирої відданості і любові до своєї Батьківщини. А потім разом із
бійцями запустили в небо білих голубів та жовто-блакитні кульки, загадавши єдине
бажання «Прагнемо миру в Україні!»
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21. День інформації у КНУКіМ : [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://knukim.edu.ua/novunu/den-informatsiyi-u-knukim/
Дата: 18.05.15

У читальній залі наукової бібліотеки КНУКіМ з нагоди Дня інформації
відбувся відкритий перегляд нових надходжень до фондів книгозбірні, а також були
презентовані новинки видавництв України: «Академвидав», «Каравела», «Ліра-К»,
«Наш світ». На події побували викладачі, співробітники та студенти Київського
національного університету культури і мистецтв.

Для відвідувачів на День інформації видавництва запропонували різноманіття
фахової та художньої літератури за акційними цінами.
День інформації в науковій бібліотеці проводився не лише з метою
ознайомлення студентів і співробітників університету з надходженнями у фонди
бібліотеки, але й із проектами та акціями.
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З нагоди свята інформації до читальної зали завітали: доктор філософських
наук, професор Іван Федотович Надольний; кандидат педагогічних наук, професор
Валентина Миколаївна Медведєва; декан факультету культурології, доктор
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психологічних наук, професор Людмила Євгеніївна
представники педагогічного складу університету.

Просандєєва

та

інші

Однією із ключових частин огляду була виставка, сформована як результат
проведення акції «Подаруй книгу бібліотеці»! Вищезгадана акція стартувала
14 лютого 2015 року у науковій бібліотеці КНУКіМ. Завдяки учасникам проекту фонд
збільшився на 1062 одиниці (книги, аудіозаписи, альбоми репродукцій). До проекту
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активно долучились представники студентської та науково-педагогічної спільноти
університету.

Співробітники бібліотеки зауважили, що всі книги, які були передані до фонду
книгозбірні, відскановані і для студентів КНУКіМ доступні також в електронному
виді.
Серед подарованих
книг є підручники і
монографії,
збірки
наукових статей і
літературно - художні
видання, які будуть
корисними в навчальному
процесі
і
викладачам, і студентській молоді вишу.

Найбільш активну участь в акції взяли К. М. Кириленко, В. А. Русавська,
О. О. Каракоз, В. П. .Дячук, Т. О. Долбенко, Ю. І. Горбань, О. А. Корнієвський,
О. І. Скнарь, І. П. Штефан, М. С. Тимошик, С.Й. Грица.
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До акції в Київському національному університеті культури і мистецтв також
приєдналось видавництво «Ярославів Вал», яке подарувало бібліотеці художню
літературу провідних сучасних авторів.
Наукова бібліотека КНУКіМ планувала пo завершенні акції оприлюднити
списки всіх благодійників, проте багато хто з них передавали книги через знайомих
або колег. Тому не всі прізвища були зафіксовані. Але це ніяк не применшує
важливості їхньої заслуги в поповненні бібліотечних фондів національного вишу.

.

Такі результати спільної праці нагадують, що люди, об’єднанні однією метою,
можуть творити чудеса, а також прекрасні акції і проекти для забезпечення
ефективності та якості навчального процесу.
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22. Книга травня : [Електронний ресурс].
http://knukim.edu.ua/novunu/kniga-travnya/

–

Режим

доступу:

Дата: 21.05.15

Триває проект наукової бібліотеки КНУКіМ «12+ книг 2015 року».
У травні книгозбірня презентує
монографію
доцента
кафедри
книгознавства
і
бібліотекознавства
КНУКіМ Людмили Прокопенко –
«Інформаційні потреби користувачів
обласних
універсальних
наукових
бібліотек України».

Людмила Іванівна Прокопенко –
кандидат культурології, доцент кафедри
книгознавства
і
бібліотекознавства
Київського
національного
університету
культури і мистецтв.
Сфера
наукових
інтересів:
соціологічні дослідження інформаційних
потреб користувачів бібліотек, проблеми
вивчення та забезпечення інформаційних
потреб
користувачів
бібліотек,
біографістика,
краєзнавча
діяльність
бібліотек, науково-дослідна робота.
Автор понад 20 праць наукового та
навчально-методичного характеру.
Ознайомитися з виданням можна в
читальному
залі
наукової
бібліотеки
КНУКіМ.
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23. Книги червня! : [Електронний ресурс].
http://knukim.edu.ua/novunu/knigi-chervnya/

–

Режим

доступу:

Дата: 05.06.15

Триває інформаційний проект «12+ книг року»
Фонд наукової бібліотеки КНУКіМ поповнили
новодруки: наукове видання «Вступ до культурології»
доктора
філософських
наук,
професора
Сергія
Безклубенка
і
навчальний
посібник
«Інструментознавство для духового оркестру» доцента
кафедри джазу та естрадного співу КНУКіМ Володимира
Романовського.

Сергій Данилович Безклубенко – філософ,
історик,
культуролог,
мистецтвознавець,
журналіст, педагог.
Освіта: закінчив Київський університет
імені Т. Г. Шевченка (1956), Академію Суспільних
Наук (Москва, 1970).
Спеціальності:
Філософія,
Історія,
Мистецтвознавство,
Літературознавство,
Журналістика.














Кандидат мистецтвознавства (1970).
Доктор філософських наук (1977).
Професор (1995).
Заслужений діяч культури Польщі (1979).
Заслужений працівник освіти Угорщини
(1980).
Заслужений працівник культури України
(2002).
Почесний громадянин м. Х’юстона (Техас,
США, 1978).
Лауреат Спілки кінематографістів СРСР (Перша премія, за книгу
«Телевизионное кино. Очерк теории»).
Працював:
1962–1963 – головний редактор міжрайонної газети «Маяк» (Донецька
область);
1962–1967 – головний редактор Донецької студії телебачення;
1967–1970 – аспірант Академії суспільних наук (Москва);
1970–1977 – завсектором кінематографії, заступник завідувача відділу культури
ЦК КП України;
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1977–1983 – Міністр культури України;
1983–2000 – завідувач відділу кінознавства
Інституту мистецтвознавства, фольклористики та
етнології Академії наук України;
 2000–2012 – проректор з наукової роботи
Київського національного університету культури і
мистецтв;
 2013 – професор, зав. кафедри філософії КНУКіМ
 Автор нарисів, оповідань, кіно- та телефільмів,
численних наукових публікацій.
Монографія «Вступ до культурології»
вибудувана на науковому аналізі величезного корпусу
фактів, явищ і процесів, містить чимало цікавих та
повчальних даних з історії та сучасного стану основних
галузей культури – народного побуту, релігії, моралі,
мистецтва.



Володимир
Іванович Романовський –
диригент, викладач-методист, завідувач секції
духових та ударних інструментів, доцент кафедри
джазу та естрадного співу КНУКіМ.
Освіта: закінчив із відзнакою Московську
державну консерваторію імені П.І. Чайковського
(військово-диригентський факультет).
Із 1994 року – помічник начальника військовооркестрової служби Збройних Сил України,
інструктор першої категорії відділу культури
Мінської (нині – Оболонської райдержадміністрації м. Києва).
Романовський В.
І. – автор понад 40
інструментовок для духового оркестру, навчальних
посібників та наукових праць.
Його студенти, серед яких 11 лауреатів
міжнародних конкурсів, працюють нині у професійних
духових та cимфонічних оркестрах України.
У навчальному посібнику «Інструментознавство
для духового оркестру» автор пропонує ознайомитися з
новою класифікацією оркестрових груп, яка відповідає
нормативам сучасної виконавської практики; а також –
характеристикою музичних інструментів для духового,
симфонічного та естрадного оркестрів.
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24. Науково-бібліографічна діяльність бібліотек : [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://lib.knukim.edu.ua/naukovo-bibliografichna-diyalnist-b/
Дата: 27.05.2015

19–21 травня 2015 р. співробітники наукової бібліотеки КНУКіМ відвідали
семінар «Науково-бібліографічна діяльність бібліотек: сучасний стан і тенденції
розвитку», який організувала Національна парламентська бібліотека України. Мета
семінару – сприяти підвищенню кваліфікації бібліографів, задіяних у процесах
підготовки бібліографічних покажчиків.

В семінарі брали участь співробітники науково-бібліографічного відділу НПБ
України, обласних універсальних бібліотек України та біблотек м. Києва. Семінар
проходив у формі лекційних занять, методичних консультацій, що супроводжувалися
переглядом слайдів та відеопрезентацій.
На семінарі обговорювалися такі основні теми:






бібліографічний опис електронних ресурсів;
застосування Державних стандартів щодо бібліографічного опису;
розвиток метабібліографії в Україні;
новий етап розвитку рекомендаційної бібліографії;
краєзнавчі бази даних;
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підготовка Календарів знаменних дат;
бібліографічна інформація на сайтах бібліотек;
видавничо-бібліографічна діяльність ОУНБ;
типові помилки при підготовці бібліографічних посібників.

Представники бібліотек України ділилися досвідом роботи в області видавничобібліографічної діяльності та презентували свою бібліографічну продукцію.

Особливо хочеться відмітити виступи О. М. Устіннікової (Книжкова палата
України) «Державні стандарти та їх використання при підготовці бібліографічних
посібників» та В. О. Кононенко (НПБ України) «Біобібліографічні, персональні
посібники», які перейшли в дискусію з обговорення актуальних для бібліографів тем.
Експонувалися книжкові виставки: «Бібліографічна Україна». «Кращі
бібліографічні посібники за версією УБА», «Календарі знаменних дат».
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Всі доповіді викликали жвавий інтерес, і гості
рекомендували регулярно проводити подібні семінари. Адже
кожен фахівець повинен працювати над підвищенням свого
професійного
рівня,
розширювати
свої
професійні
компетенції, беручи участь в таких семінарах, курсах з
підвищення кваліфікації, конференціях тощо.
Важливість бібліографічної інформації полягає в тому,
що вона є дороговказом, допоміжними знаками на шляху
навчання та наукової праці. Згадаймо слова Валерія
Павловича Леонова: «Кожне дослідження починається з
бібліографії, а закінчується ще більшою бібліографією».
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25. Бібліотеки ВНЗ України у процесі імплементації Закону «Про вищу
освіту» : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://knukim.edu.
ua/novunu/biblioteki-vnz-ukrayini-u-protsesi-implementatsiyi-zakonu-provishhu-osvitu/
Дата: 25.06.15

Реформування вищої освіти, запровадження нових освітніх технологій значно
посилює роль бібліотек ВНЗ в інформаційному забезпеченні навчального та науководослідного процесів в українських вишах. Відтак головним завданням бібліотеки ВНЗ
було і залишається інформаційний супровід та забезпечення цих важливих процесів.
Наразі бібліотеки ВНЗ у своїй діяльності керуються Законами України «Про освіту»,
«Про вищу освіту», «Про бібліотеки та бібліотечну справу».

16-19 червня співробітники наукової бібліотеки КНУКіМ взяли участь у
Всеукраїнській науково-практичній конференції «Бібліотеки ВНЗ України у процесі
імплементації Закону «Про вищу освіту» та інформатизації суспільства», яка
відбулася під патронатом Міністерства освіти і науки України. Організували захід на
базі науково-технічної бібліотеки Івано-Франківського національного технічного
університету нафти і газу: наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київського
національного університету імені Тараса Шевченка та наукова бібліотека Львівського
національного університету ім. І. Франка.
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До наукового зібрання долучились
високопосадовці і провідні фахівці у царині
бібліотечної справи. Пленарне засідання
відкрила
директор
науково-технічної
бібліотеки ІФНТУНГ Я. А. Пилип.
Із доповідями виступили: О. О. Сербін,
Н. В. Якуніна, В. Ф. Кметь, О. І. Шкира,
І. І. Огура, О. В. Єпіфанова та ін.
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Конференція охоплювала такі тематичні напрямки:







Бібліотека ВНЗ як джерело інформаційного забезпечення наукового та
навчального процесів
Формування та використання бібліотечних фондів на сучасному етапі
Розвиток інтересу до читання: новий формат і нові можливості
Культурно-просвітнцька робота бібліотеки вищого навчального закладу
Веб-представництво бібліотек у світовому інформаційно-комунікативному
просторі
Науково-дослідна діяльність бібліотек.
Директор
наукової
бібліотеки
КНУКіМ,
кандидат
культурології,
доцент – Юрій Іванович
Горбань
виступив
з
доповіддю
«Оцифрування
книжкових
пам’яток
наукової
бібліотеки
КНУКіМ як важливий аспект
їх подальшого зберігання та
презентації».

У
своїй
промові
він
зазначив, що деякі цінні та
рідкісні документи існують в
єдиному екземплярі, однак є
затребуваними
не
лише
українськими дослідниками і
науковцями, але й фахівцями зза кордону. Щоправда, час та
людський фактор негативно
позначаються на фізичному
стані цих документів, а тому
доступ до них є обмежений.
Використання ж цифрових
копій в
читальному
залі
бібліотеки допомагає зберегти оригінали, захистити від повної втрати, одночасно
задовольняючи потребу користувачів в доступі до них.
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Заступник директора наукової бібліотеки
КНУКіМ Лариса Анатоліївна Рибка виступила з
доповіддю
«Формування
інформаційної
культури користувачів в науковій бібліотеці
КНУКіМ». Вона акцентувала увагу на
актуальній проблемі формування інформаційної
культури в умовах інформатизації суспільства.
Також підкреслила, що вміння знаходити і
використовувати
потрібну
інформацію
є
важливим елементом освіти. «Головна роль у
навчанні
основам
інформаційних
знань
традиційно відводиться бібліотекам, бо саме
вони формують інформаційне середовище. Без
глибокого і різнобічного оволодіння обсягами і
потоками інформації, які весь час зростають,
соціальний розвиток суспільства неможливий.
Саме цим визначаються роль і значення
інформаційної культури, діяльність бібліотек у
цьому напрямку», – зазначила Л.А. Рибка.
Завідувач відділу автоматизації та комп’ютеризації В’ячеслав Вікторович
Лук’яненко у своїй промові «Веб-сайт наукової бібліотеки КНУКіМ: аналіз
ефективності функціонування» зауважив: «У даний час WEB-сайт наукової
бібліотеки є одним із потужних інструментів
системи маркетингових комунікацій у сфері
вищої професійної освіти, а використання
WEB-технологій
є
умовою
подальшого
поступального розвитку бібліотеки, вишу,
підвищення
його
рейтингу
та
конкурентоспроможності на ринку освітніх
послуг. Тож модернізація бібліотек ВНЗ
відповідно до напрямів модернізації системи
вищої освіти стає закономірною».
Керівники секцій відзвітували про
роботу кожної секції та підбили підсумки
обговорень Закону «Про вищу освіту» та
інновацій у бібліотечній сфері України,
ухвалили рекомендації щодо вдосконалення
процесів підготовки професійних кадрів із
застосуванням
сучасних
інформаційних
технологій.
У
фойє
бібліотеки
ІФНТУНГ
експонувалися книжкові виставки видань бібліотеки та професорсько-викладацького
складу, а прикрасою стали роботи працівників бібліотеки (рушники, ткані
скатертини, картини та інше).
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Працівники
наукової
бібліотеки
КНУКіМ подякували за гостинність і теплий
прийом
працівникам
науково-технічної
бібліотеки
Івано-Франківського
національного
технічного
університету
нафти і газу та подарували видання
книгозбірні.
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26. Книги липня! : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://knukim.
edu.ua/novunu/knigi-lipnya-yaki-nahuy-nikomu-ne-treba/
Дата: 03.07.15

Проект наукової бібліотеки КНУКіМ «12+ книг 2015 року» набирає обертів. У
липні книгозбірня презентує два навчальні посібники із грифом Міністерства освіти і
науки України: «Звичаєві норми етикету в традиційній культурі українців» двох
авторів О.П. Мазуркевич, В.П. Дячук і «Світові музичні інструменти в художній
культурі України» М.Ф.Купцової-Величко.
У навчальному посібнику Ольга Мазуркевич і
Валентина Дячук зробили порівняльний аналіз між
етикетом і схожими термінами (мораль, звичай,
ритуал), зосередили увагу на вивченні етнічних
традицій етикету, а саме проблемі семантики
символічної мови. Автори довели, що поведінкові
стереотипи
етикетного
спілкування
українців
відображають естетичний досвід народу. Це, на думку
науковців, дає можливість говорити про красу форм
комунікації у традиційній культурі. О.П. Мазуркевич і
В.П. Дячук наголошують, що вироблені шляхом
багатовікового відбору поведінкові стереотипи в
узагальненому вигляді відбивають соціальний досвід
народу. Тож засвоюючи норми етикетної поведінки,
люди вбирають досвід поколінь. Таким чином
реалізується одна з найважливіших функцій етикету –
функція етнічної та соціальної ідентифікації українців.
Ольга Павлівна МАЗУРКЕВИЧ – кандидат
культурології,
старший
викладач
Вінницького
факультету менеджменту і бізнесу університету
культури.
У 2014 році захистила кандидатську дисертацію
на
здобуття
наукового
ступеня
кандидата
культурології.
Автор близько 20 наукових та навчальнометодичних праць. Учасник численних всеукраїнських
і міжнародних науково-практичних конференцій та
семінарів.
Сфера наукових інтересів: звичаєві норми
етикету, звичаї, традиції українського народу,
актуальні проблеми культурології.
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Валентина Павлівна ДЯЧУК – кандидат
культурології, доцент, проректор з навчально-виховної і
творчої роботи університету культури.
Майстер курсу кафедри режисури естради і масових
свят.
Має авторські курси на кафедрі зв’язків з
громадськістю і реклами.
Упродовж 10 років була виконавчим продюсером
Всеукраїнського дитячого конкурсу «Крок до зірок».
Переконана в тому, що кожна освічена людина має знати
свої витоки: історію, традиції роду, етикетні норми
поведінки, обряди, звичаї і обов’язково передавати їх своїм
нащадкам.
«Світові музичні інструменти в художній культурі
України»
М.Ф.
Купцової-Величко
–
це зібрання та опис унікальної колекції музичних
інструментів як українського, так і міжнародного
вжитку, що побутують у сучасній сьогоденній
практиці в різних регіонах України. У навчальному
посібнику Маїси
Федорівни згадується про
походження і розвиток інструментарію Стародавньої
Індії, Древнього Китаю, Японії Європи, США.
Особливу увагу авторка приділила українським
народним інструментам:
ударним,
язичковим,
амбушурним, струнно-смичковим. Також у посібнику
викладена інформація про класичні музичні
інструменти та колекції музичного інструментарію
золотого світового фонду (Європи, Близького Сходу,
США).
Маїса Федорівна Купцова-Величко
–
баяністка,
педагог.
Заслужений діяч мистецтв України, доцент кафедри
фольклору, народного пісенного і хорового мистецтва
КНУКіМ.
Лауреат міжнародних фестивалів у Чехословаччині
(1976), Естонії (1977). Член журі фестивалю «Радість Європи»
(Югославія, 1995).
Закінчила Львівську державну консерваторію у 1972 р.
(кл. М. Оберюхтіна). Працювала викладачем Ужгородського
(1967-1979) і Київського ім. Р. Глієра (1979-1993) музичних
училищ.
У КДІК працює з 1979 р., від 2007 – доцент кафедри
народного пісенного виконавства. Художній керівник творчого колективу «Україна»
КДІК (1994) – лауреата Вавілонського всесвітнього фестивалю (Ірак, 1994 р.).
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27. Мандрівка книжковим світом КНУКіМ : [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://knukim.edu.ua/novunu/mandrivka-knizhkovim-svitomknukim/
Дата: 10.09.15

8 вересня в науковій бібліотеці КНУКіМ відбулася урочиста зустріч зі
студентами першого курсу факультету культурології, групи КББ-45 (куратор
кандидат історичних наук, доцент Олена Олександрівна Каракоз).
Із
привітаннями
до
першокурсників
звернулися
директор бібліотеки, кандидат
культурології, доцент кафедри
книгознавства і бібліотекознавства
Юрій
Іванович
Горбань
та
заступник
директора бібліотеки Лариса
Анатоліївна Рибка. На адресу
молоді прозвучали побажання
творчих і наукових досягнень,
невичерпної енергії, яскравих
студентських років і не
забувати про те, що книга є
ключем до знань.
Упродовж зустрічі першокурсники не лише теоретично ознайомились зі
структурою наукової бібліотеки
КНУКіМ, але й з цікавістю та
захопленням відвідали всі відділи
книгозбірні,
дізнавшись
таким
чином
про
великі
науковоінформаційні джерела, які можна
використовувати під час навчання.
Завідувач
інформаційнобібліографічного відділу Вероніка
Віталіївна Степко акцентувала на
важливості
бібліографічної
інформації в навчанні та науковій
роботі студентів: «Ваше знайомство з бібліографією відбувається за першої спроби
написати реферат чи іншу наукову роботу. Адже вміння працювати з довідковобібліографічними ресурсами дає змогу заощадити час і сили, зорієнтуватися у
величезному інформаційному просторі, швидко та ефективно знайти потрібну
інформацію». Зокрема Вероніка Віталіївна звернула увагу першокурсників на нову
послугу бібліотеки – онлайн-сервіс «Віртуальна довідка», що спрямована на
оперативне виконання інформаційних запитів віддалених користувачів.
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У відділі науково-методичної роботи першокурсників зустріла завідувач
сектору методичної роботи Олена Олексіївна Скаченко. Вона розповіла, що науковометодична робота полягає у мистецтві керувати інтелектуальними, організаційними і
технологічними ресурсами бібліотеки.
Олена
Олексіївна
познайомила
молодь із науковими збірками, виданими
бібліотекою. Тож особливу цікавість у
першокурсників викликало повідомлення
про можливу участь у культурномистецьких
і
наукових
проектах
книгозбірні.
Завідувач відділу автоматизації та
комп’ютеризації бібліотечних процесів
В’ячеслав
Вікторович
Лук’яненко
поінформував щодо становлення та
перспектив розвитку автоматизації наукової бібліотеки КНУКіМ, основних досягнень
на цьому шляху й очікуваних результатів впровадження нових інформаційних
технологій.
Також В’ячеслав Вікторович
ознайомив
першокурсників
з
автоматизованою
бібліотечною
системою
«УФД-бібліотека»
та
основними
принципами
роботи
електронного каталогу. За його
словами,
велику
увагу
відділ
приділяє оцифруванню документів з
метою зберігання та надання доступу
користувачам до рідкісного фонду та
іменних колекцій бібліотеки. До того
ж студенти можуть користуватися
електронним читальним залом та бездротовою мережею WI-FI.
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У відділі книгозберігання
майбутні
книгознавці
та
бібліотекарі познайомилися з
фондами навчальної, наукової та
художньої
літератури
і
принципами їх організації.
Змістовною була розповідь
завідувача відділу Ярослава
Анатолійовича Якубенка про
перлину фондового зібрання
бібліотеки – фонд рідкісних
видань.
«Це унікальні джерела
відомостей з історії, культури,
мистецтва, в яких збереглися і цінні прикмети епох: екслібриси, автографи,
незвичайні записи видатних авторів», – зауважив Ярослав Якубенко.
«Відділ комплектування та наукової обробки документів – це відділ, з якого
розпочинається шлях книги в бібліотеці», – зазначила завідувач відділу Алла
Анатоліївна Чернявська і привітала першокурсників із початком навчального року.

«Ви стали студентами КНУКіМ – повноправними членами нашої великої і
дружньої університетської родини. На вас чекає цікаве і насичене студентське
життя, і лише від ваших прагнень залежить, якими будуть ці роки і чого ви
досягнете в майбутньому».
Вона підкреслила, що особливість комплектування фонду наукової бібліотеки –
це його поповнення документами, які забезпечують навчально-виховний процес,
науково-педагогічну та науково-дослідницьку діяльність вишу.
По завершенні екскурсії всі першокурсники були записані до наукової
бібліотеки КНУКіМ. У цьому їм допомогли працівники відділу обслуговування
користувачів на чолі із завідувачем відділу Світланою Євгенівною Толочко.
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28. З жагою до знань! : [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://knukim.edu.ua/novunu/mandrivka-knizhkovim-svitom-knukim/
Дата: 11.09.15

Студенти І курсу групи Т-45 кафедри
міжнародного туризму факультету готельноресторанної справи і туристичного бізнесу разом зі
своїм куратором Тетяною Іванівною Ткаченко
здійснили свій перший візит до наукової бібліотеки
КНУКіМ.
Наукова бібліотека – важливий структурний
підрозділ університету, діяльність якого спрямована
на ефективну підтримку наукового, навчального і
виховного процесів та базується, як на традиційних
формах
бібліотечно-бібліографічного
обслуговування, так і на впровадженні сучасних
технологій.
Нині бібліотека здійснює формування фондів,
наукове опрацювання, зберігання документів,
забезпечує використання інформаційних ресурсів,
надає користувачам доступ до традиційних і
електронних джерел інформації.

Сучасні студенти-туризмознавці прагнуть знати історію вишу, вивчати світ
через його мову, культуру, мистецтво, а бібліотека, як відомо, з давніх часів є
найкращим провідником у світ знань.
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Привітний колектив наукової бібліотеки КНУКіМ на чолі із директором Юрієм
Івановичем Горбанєм із приємністю зустрів молодь і гостинно запросив на екскурсію
до інтелектуальної скарбниці.

Мандрівка розпочалась із читальної зали, де після реєстрації молодь могла
ознайомитись чи опрацювати замовлені видання навчальної, наукової, художньої
літератури та періодики.
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Продовженням екскурсії стало відвідування всіх відділів бібліотеки:
Відділу комплектування і наукової обробки документів із сектором наукової
обробки документів
 Відділу книгозберігання
 Відділу обслуговування користувачів
 Інформаційно-бібліографічного відділу
 Науково-методичного відділу із сектором методичної роботи
 Відділу автоматизації і комп’ютеризації бібліотечно-бібліографічних процесів
із сектором інноваційних технологій.
Туризмознавців-початківців
захопив
океан
інформації. В одному із відділів їм представили
оригінальні стародруки, в інших – посібники з
туризмології, історії туризму та новітньої преси із
сучасними статтями про екотуризм, бізнес і подорожі.
Приємне враження на студентів справила наявність
великої кількості молодих працівників, які активізують
діяльність бібліотеки, ініціюючи та проводячи засідання
читацьких
клубів,
історико-літературні
години,
презентації книг, літературно-музичні вечори.
Насамкінець екскурсії майбутні фахівці з туризму
отримали навчальні підручники. Сюрпризом виявилося те,
що авторами видань є їхні викладачі, з якими молодь уже
встигла познайомитись під час лекцій.
Колектив наукової бібліотеки КНУКіМ щиро бажає
першокурсникам успіхів на шляху до знань і запрошує як
можна частіше зазирати до книгозбірні, тоді навчання буде легким, цікавим і
пізнавальним.
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29. Книга вересня! : [Електронний ресурс].
http://knukim.edu.ua/novunu/kniga-veresnya/

–

Режим

доступу:

Дата: 23.09.15

Інтелектуальний проект наукової бібліотеки КНУКіМ
«12+ книг 2015 року» триває. У вересні книгозбірня
презентує навчальний посібник «Звукорежисура» Лева
Рязанцева.
У посібнику йде мова про звук в кіно і телебаченні,
методи об’єднання його із зображенням. Детально
розглядаються функції мови, шумів, музики, тиші у фільмі
та технологія запису і монтажу звуку.
Видання адресоване студентам-першокурсникам
спеціальності «Кіно-телемистецтво», слухачам підготовчих
курсів і відділень і, звісно, допитливим практикам кіно і
телебачення.
Лев Васильович Рязанцев – український
звукорежисер, заслужений працівник культури України,
член Національної спілки кінематографістів України (з
1977 р.), завідувач кафедри звукорежисури факультету
кіно і телебачення КНУКіМ (2001-2012 рр.).
Народився 23 липня 1941 р. в м. Запоріжжя. У
1966 р. закінчив Київський політехнічний інститут за
спеціальністю
«Звукотехніка».
Працював
звукорежисером
Київської
кіностудії
науковопопулярних
кінофільмів
(1967-1973рр.),
студії
«Укртелефільм» (1973-1978рр.), студії «Укркінохроніка»
(з 1978 р.).
Все своє трудове життя присвятив розвитку кінотелемистецтва в галузі звукорежисури. Працюючи
завідувачем
кафедри
звукорежисури
Київського
національного університету культури і мистецтв,
розробив концепцію розвитку кафедри, брав участь у створенні робочих планів
підготовки звукорежисерів освітньо-кваліфікаційних рівнів «Бакалавр», «Спеціаліст»
і «Магістр», зокрема робочих програм з дисциплін «Звукорежисура», «Сучасна
звукорежисура кіно і ТБ», «Загальна електротехніка», «Тракти звукопередач».
Вибрана фільмографія:
1. Телесеріал «Роксолана», 1997 р., 26 серій.
2. Кінофільм «Чорнобиль. Хроніка важких тижнів» – Державна премія СРСР,
1987 р.
3. Кінофільм «Мужчини і жінки» – гран-прі, Міжнародний фестиваль,
4. м. Реймс, Франція, 1973 р.
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30. «Бібліотека. Інновації і сучасні бібліотечно - інформаційні практики» :
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://knukim.edu.ua/novunu/
biblioteka-innovatsiyi-i-suchasni-bibliotechno-informatsiyni-praktiki/
Дата 25.09.15

Студенти групи КББ-142 факультету культурології КНУКіМ у рамках вивчення
дисципліни «Інноваційно-методична робота в бібліотеці» прослухали курс лекцій
кандидата культурології, доцента кафедри книгознавства і бібліотекознавства,
директора наукової бібліотеки КНУКіМ Юрія Івановича Горбаня.
Проходили заняття з фаху у храмі книги, науковій бібліотеці Київського
національного університету культури і мистецтв.

Бібліотечна інновація – це оригінальна, нестандартна ідея, методика, проект,
які виходять за межі існуючих канонів і традиційних форм та відображають новий
підхід до змісту і організації бібліотечного обслуговування, до технології управління
бібліотекою. Юрій Іванович зазначив, що у бібліотечній практиці вже чітко
вимальовується образ інноваційного менеджменту.
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За його словами, моніторинг, оцінка,
трансляція,
стимулювання,
засвоєння
інноваційних
методик
і
технологій,
мінімізація ризиків повинні увійти в практику
кожного працівника, який хоче бачити свою
бібліотеку сучасною.
Зі
студентами-практиками
Юрій
Іванович обговорював проблеми діяльності
бібліотек в умовах сучасної гуманітарної
кризи,
чинне
законодавство
та
незбалансованість
співпраці
методичних
центрів з органами місцевого самоврядування
і громадськими інституціями в питаннях
розвитку
інформаційно-бібліографічного
забезпечення.
Все це, як підкреслив науковець,
допомагає осмислити сучасні трансформації
бібліотечно-бібліографічної
діяльності
в
Україні, усвідомити протиріччя між реальною
практикою бібліотеки і законодавчою базою.
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Також Юрій Іванович зауважив, що інформатизація бібліотек принципово
змінює соціальне замовлення на підготовку бібліотечних кадрів, а система додаткової
освіти є важливим інструментом перетворення бібліотекаря на висококваліфікованого
професіонала.

Окремо на лекціях порушувались питання видавничої діяльності методичних
центрів, під час яких студентська молодь ознайомилася з видавничими проектами
наукової бібліотеки КНУКіМ.

Всі студенти були активно задіяні в лекційному процесі, вони з цікавістю
моделювали реальні ситуації та осмислювали їх втілення на практиці.
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На думку Юрія Івановича Горбаня, перевага таких лекцій полягає у можливості
порівнювати різні точки зору, напрацьовувати навички ведення діалогу та знайти
консенсус у питанні інноваційно-методичної діяльності бібліотеки.
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31. Всеукраїнський день бібліотек : [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://knukim.edu.ua/novunu/vseukrayinskiy-den-bibliotek-2/
Дата: 02.10.15

Бібліотека – це храм книги, дзеркало нашої історії, скарбниця часу, яка
прокладає стежину в майбутнє.
Науково-педагогічний колектив кафедри книгознавства і бібліотекознавства
ФК та бібліотекарі наукової книгозбірні КНУКіМ відзначили Всеукраїнський день
бібліотек. З нагоди професійного свята всіх працівників бібліотечної галузі в
університеті культури відбулася чудова концертна програма.
Урочистості розпочалися із привітання Михайла Поплавського: «Бібліотеки є
«стовпами цивілізації», пам’яттю людства, які роблять вагомий внесок у розвиток
українського державотворення, сприяють розбудові громадянського суспільства. Це
духовна скарбниця знань і мудрості народу.
Історія Київського університету культури нерозривно пов’язана з розвитком
факультету культурології та підготовкою фахівців бібліотечної галузі. Наукова
бібліотека КНУКіМ сьогодні є інформаційним центром університету, який з’єднаний
з усіма світовими ресурсами та використовує найвищі європейські стандарти в
організації обслуговування своїх користувачів.
Поздоровляю всіх бібліотекарів, провідників у світ нового і непізнаного, із
професійним святом. Бажаю вам творчої наснаги, міцного здоров’я, мирного неба і
нових успіхів у вашій благородній просвітницькій справі. Щастя вам і добра», –
сказав Михайло Поплавський.
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До святкових привітань приєднався кандидат культурології, доцент кафедри
книгознавства і бібліотекознавства, директор наукової бібліотеки КНУКіМ
Юрій Іванович Горбань:

«Шановні колеги, дорогі друзі!
Щиро вітаю вас із Всеукраїнським днем бібліотек. Це свято свідчить про глибоку
повагу до своєї духовної спадщини, освіти, науки і культури, а також про визнання
історичної ролі бібліотеки у житті суспільства.
Бажаю бібліотекарям завжди залишатися лідерами модернізації українського
бібліотечного сектору та наполегливо рухатися до поставлених цілей. Миру вам
добробуту і злагоди».
Про
відданість
бібліотечних працівників своїй
корисній справі, давню і добру
дружбу із книгою розповіла
кандидат педагогічних наук,
професор,
заслужений
працівник культури України
Валентина
Миколаївна
Медведєва:
«Скільки сонця у ваших
долонях, скільки добра та
світла ви несете людям –
бібліотекарі. Мені професія
дарувала надзвичайно щасливе
життя, знайомство з відомими письменниками, композиторами, художниками. Це
велика радість спілкування. Бажаю, щоб ви опікувалися нашою професією, тому що
вся інформація – пов’язана з книгою. Я хочу, щоб ви відчували радість роботи не
лише з електронними книгами, але й зі справжніми друкованими виданнями».
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На святкування було
запрошено
директора
бібліотеки ім. Максимовича
Київського
національного
університету імені
Тараса
Шевченка,
кандидата
історичних
наук
Олега
Олеговича Сербіна: «Я щиро
радий вкотре відзначати це
професійне свято в такому
приємному та дружньому колі.
Хочу побажати студентам
брати приклад зі старших
товаришів, привносити щось
нове в нашу професію. Кожен з вас є інформаційним носієм, який продукує ті знання,
які можуть бути корисними і в цьому є наша сила».
Свої найщиріші побажання висловила доктор культурології, професор,
заслужений працівник культури України, член-кореспондент Міжнародної академії
інформатизації Тетяна Олексіївна Долбенко: «Недаремно Всеукраїнський день
бібліотек святкується разом із днем Віри, Надії та Любові. Тому що ми з вами
сподіваємося на віру, надію, любов, благополуччя та мир в нашій державі. В Україні
існує до 40 000 бібліотек, нас же більше 68 000 спеціалістів, це така велика армія
людей, які віддають свою щоденну працю для задоволення інтересів суспільства.
Адже бібліотеку відвідують і творчі люди, і науковці, і діти. Тобто наш фах є
суспільно корисним. Ми покликані зробити щасливими не лише себе, але й інших. Зі
святом!»
На творчому заході молодь КНУКіМ віддала шану людям, які присвятили своє
життя книзі, знанням та науці, подарувавши творчі перфоманси поезії, пісень, танців
та пізнавальної презентації про всі книгозбірні світу.
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Студентський
декан
факультету
культурології,
студентка 3-го курсу, гр. КББ 43
Маргарита
Сухачова
свої
привітання втілила у неймовірно
запальному танцеві «Диско».

Четвертокурсник гр. КББ 42 Михайло Невідомський, лідер гурту «Апокриф»
прочитав реп на поеми «Не женися на багатій» та «Маленькій Мар’яні»
Т.Г. Шевченка. Студентка І-го курсу гр. КББ 45 Юлія Миколайчук присвятила всім
бібліотекарям та науково-педагогічному колективу кафедри книгознавства і
бібліотекознавства проникливі рядки з поезії «Читач» Анни Ахматової.
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Завітав на яскраве свято перший проректор КНУКіМ, доцент, заслужений
працівник культури України Ігор Савич Бондар, який привітав і нагородив кубками й
дипломами викладачів кафедри книгознавства і бібліотекознавства.

«Прийміть мої вітання з цим великим святом. Ви знаєте, що сьогодні вся
інформація зосереджена в Інтернеті, тепер модно читати з комп’ютерів,
телефонів, планшетів, але книга завжди була, є і буде джерелом знань та
найбільшим скарбом людини, незважаючи ні на що. Особисто я важко сприймаю
великий обсяг інформації з комп’ютера, тому часто роздруковую книги, щоб
насолодитися саме процесом читання не з монітора. Без бібліотеки наш виш не був
би справжнім. За книгозбірнями – майбутнє, тому їх треба берегти, розвивати і
вдосконалювати», – наголосив Ігор Савич.
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32. Презентація проекту «Скарби нації» у Косові : [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://lib.knukim.edu.ua/prezentaciya-proektu-skarbi-nacii-u/
Дата: 03.10.2015

25–26 вересня співробітники наукової бібліотеки КНУКіМ, на запрошення
Косівського інституту прикладного декоративного мистецтва відвідали Гуцульщину
та взяли участь у заходах фестивалю-конкурсу «Мальований дзбанок».

Відкрив фестиваль науковий семінар «Малюємо Косів. Рік потому», під час
якого відбувся обмін досвідом з популяризації нематеріальної культурної спадщини
та народних ремесел окремих етнічних регіонів України та Польщі.
З доповіддю на тему «Презентація науково-популярного видання «Косівська
мальована кераміка як феномен українського гончарства» на семінарі виступила
автор проекту «Скарби нації», завідувач сектора методичної роботи наукової
бібліотеки КНУКіМ Олена Скаченко.
Олена Олексіївна наголосила, що специфіка напрямів розвитку сучасної
бібліотеки ВНЗ полягає в інноваційності її діяльності, тобто здатності відповідати
вимогам інформаційного суспільства. У зв’язку із цим наукова бібліотека КНУКіМ
розвиває інформаційні, інноваційні та освітні проекти, що є складовою компонентою
системи збереження наукової та мистецької спадщини України.
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У своєму виступі О. Скаченко презентувала інноваційно-освітній проект
«СКАРБИ НАЦІЇ», метою якого є популяризація об’єктів нематеріальної культурної
спадщини України. За допомогою мультимедійної презентації, що ілюструвала
доповідь, учасники семінару були ознайомлені із завданнями проекту, передумовами,
які ініціювали його розробку, першими результатами та подальшими планами
реалізації.
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Значну увагу на семінарі було відведено презентації науково-популярного
видання про феномен косівського гончарства. Видання підготовлене співробітниками
бібліотеки, призначене студентам університету, містить інформацію про історію
розвитку косівської школи гончарства, особливості мотивів та кольористику. У книзі
зібрана інформація про мистецтво 37 гончарів, серед яких – 21 сучасний майстер.
У
роботі
семінару
взяли
участь
доктор
мистецтвознавства, професор,
завідувач кафедри художньої
кераміки
Львівської
національної
академії
мистецтва Орест Голубець;
кандидат мистецтвознавства,
доцент, заст. директора з
наукової роботи КІПДМ
Марія
Гринюк;
доцент
кафедри художньої кераміки
Львівської
національної
академії
мистецтв,
заслужений художник України Василь Боднарчук; експерт ради з питань
нематеріальної культурної спадщини при Міністерстві культури України Світлана
Пахлова; науковий співробітник Львівського музею етнографії та художнього
промислу Інституту народознавства НАНУ Галина Голубець; голова Косівської
регіональної організації Національної спілки художників України Іван Кочержук;
науково-педагогічний і студентський колектив КІПДМ
Науковий працівник етнографічного музею в м. Тарнова (Польща) Urszula
Gieron презентувала культурно-мистецький осередок туристичної Польщі –
Мальоване Залиппя;
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Друга частина семінару була присвячена відвіданню керамічного цеху
Косівської національної спілки художників України та майстерень сучасних
косівських гончарів: Іванни Козак-Ділети, Валентини Джуранюк, родини Троць,
Марії Гринюк, Уляни Шкром’юк та ін.
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Найдивовижніше дійство з популяризації спадщини косівської гончарної
школи проходило на другий день фестивалю. Так, представники наукової бібліотеки
КНУКіМ були запрошені на відкриття виставки малярства народних майстринь
Польщі «Мальоване Залиппя» в Косівському музеї народного мистецтва та побуту
Гуцульщини; відвідали виставку-ярмарок творів майстрів Косівщини, VІ
Міжнародний студентський гончарський пленер «ГончАРТ пленер у Косові» та інші
заходи.
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Насичена програма фестивалю підтвердила, що кераміка Гуцульщини має
глибоке коріння, водночас – це живе мистецтво наших днів. Воно продовжує
розвиватися в пошуках нових ідей, форм і більш широкої сфери застосування.
Участь співробітників наукової бібліотеки у фестивальних заходах та презентація
проекту демонструє, що наукова і творча спільнота Київського національного
університету культури і мистецтв, реалізуючи проект:




створює інформаційну та джерельну базу дослідження нематеріальної
культурної спадщини України,
пропонує платформу для обговорення та вивчення даної тематики серед
наукової спільноти,
безпосередньо впливає на формування нового мислення і погляду студентства
на нематеріальні культурні об’єкти, які є унікальними маркерами, що здатні на
високому рівні популяризувати Україну та українське мистецтво у світі.
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33. Винагорода
за
високий
професіоналізм
і
віддану
працю
:
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://knukim.edu.ua/novunu/vinagoroda-za-visokiy-profesionalizm-i-viddanupratsyu/
Дата: 05.10.15

Високу оцінку здобула творча багаторічна праця співробітників наукової
бібліотеки КНУКіМ.
Наукова бібліотека КНУКіМ – інформаційний центр університету, що
забезпечує доступ до світових інформаційних ресурсів, знаходиться в центрі
академічного та дослідницького процесів, органічно поєднує у своїй діяльності
традиційні і новітні ресурси.
Бібліотека підтримує розвиток освіти та науки в університеті, пропонуючи
ресурси для отримання знань на основі відкритості інформації, оперативності та
комфортності, забезпечує ефективність бібліотечного обслуговування і програм для
своїх користувачів, є методичним центром для бібліотек навчальних закладів
Міністерства культури України І-ІІ рівнів акредитації.
Працівники позиціонують себе по-новому – активно освоюють соціальні та
інформаційні технології, тобто все, що стосується інформації – її створення,
систематизації та доведення до користувача. Трансформуючи увесь комплекс послуг
для якомога повнішого задоволення потреб користувачів, бібліотека стає
інформаційним центром забезпечення європейського рівня якості і змісту
навчального процесу, освітньо-наукової діяльності університету.
За вагомий внесок у розвиток бібліотечної справи, високий професіоналізм,
багаторічну плідну працю та з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек відзначені
Почесними грамотами Міністерства культури України найкращі співробітники
бібліотеки: Юрій Іванович Горбань, Лариса Анатоліївна Рибка, Тамара Василівна
Сизоненко, Алла Василівна Мальшакова, Галина Олександрівна Стешенко.
Нагороджені дотримуються спільних поглядів на основні принципи діяльності
бібліотеки, і водночас, у кожного є своє бачення стосовно тактики реалізації задач в
бібліотечній роботі.
Почесні грамоти Міністерства культури України на урочистій церемонії вручив
працівникам наукової бібліотеки КНУКіМ перший проректор Ігор Савич Бондар.
Співробітники книгозбірні із приємністю поділилися поглядами щодо
концепції розвитку бібліотеки, розповіли про її історію, становлення та ефективну
співпрацю з навчальними підрозділами університету.
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Директор наукової бібліотеки КНУКіМ, кандидат культурології, доцент Юрій
Іванович Горбань висловив думку щодо формування нової концепції розвитку
бібліотеки та важливості задоволення інформаційних потреб користувачів:
«В останні десятиліття сформувалася нова концепція бібліотеки, яка
свідчить про її переорієнтацію (як і інших інформаційних установ) на користувача,
що призводить до поєднання протилежних на перший погляд функцій бібліотеки:
архівне збереження та забезпечення широкого доступу до світових інформаційних
ресурсів, до документів будь-яких видів і на будь-яких носіях.
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Для виконання зазначених функцій важливо – організувати обслуговування
відповідно до вимог та очікувань реальних і потенційних читачів, створити
комфортне інформаційне середовище в бібліотеці, знайти реальну матеріальну і
моральну підтримку керівництва університету.
Як відзначається в документах ІФЛА (Міжнародної федерації бібліотечних
асоціацій та установ), «Бібліотека – це серце інформаційного суспільства».
Перефразуючи цей вислів, можна сказати, що бібліотека – це серце університету.
Моя мрія – щоб серце це билося ритмічно і потужно, подаючи інформаційний кисень
для підтримки університетської науки і навчального процесу, ще багато-багато
років».

Заступник директора наукової бібліотеки КНУКіМ Лариса Анатоліївна Рибка
зосередила увагу на завданнях і перспективах книгозбірні:
«Технічний прогрес сприяє розвитку всіх сфер життя. Бібліотека як
інформаційний ресурс не є винятком. Основні завдання бібліотеки – це зібрання,
упорядкування, зберігання знань та інформації. В майбутньому з’являться якісно
нові носії інформації, і бібліотека обов’язково має придбати їх у свої фонди.
Я вважаю, що бібліотека майбутнього – це технічно та матеріально
забезпечений об’єкт, що відповідає сучасності».
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Головний бібліотекар Тамара Василівна Сизоненко розповіла про важливу роль
і цінність бібліотек в інформаційному суспільстві: «Наукова бібліотека КНУКіМ, в
якій я працюю багато років, пройшла шлях становлення, розвитку і удосконалення
разом з університетом, як його складова і невід’ємна частина. І завжди вона
прагнула бути джерелом живої думки для викладачів і студентів, розкриваючи перед
ними невичерпний світ знань.
Збігають літа, на зміну одним поколінням бібліотекарів приходять інші, а
бібліотека живе, розвивається, набуває нових форм, багатіє книжковими скарбами,
щоби ще довго служити студентам, науковцям, університету.
Проте, які б зміни не відбувались у суспільстві під впливом нових технологій,
незмінним лишається гуманістичний образ бібліотеки, і основним її призначенням
залишається сприяння інтелектуальному розвитку людини.
Бажаю своїм колегам і всім друзям книги та бібліотеки здоров’я фізичного і
духовного, успіхів, процвітання!»
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Акцентувала на результативній співпраці наукової бібліотеки з численними
навчальними підрозділами університету провідний бібліотекар Алла Василівна
Мальшакова:
«Завдяки підтримці всіх починань
наукової бібліотеки з боку керівництва
вузу, тісній співпраці з факультетами і
кафедрами,
всіма
підрозділами
університету, бібліотеці вдалося вийти
на новий рівень роботи, забезпечуючи
ефективну
підтримку
науковоосвітнього
процесу інформаційними
ресурсами у зручній і сучасній формі.
Сьогодні
наукова
бібліотека
КНУКіМ надає сучасні бібліотечноінформаційні послуги студентам,
аспірантам,
професорськовикладацькому складу, співробітникам, а
також користувачам з інших вузів.
На майбутнє потрібно ставити
цікаві завдання, для цього в бібліотеки є
гарне підґрунтя – традиції, творчий
потенціал колективу і впевненість у
подальшій
підтримці
керівництва
університету. Наукова бібліотека КНУКіМ
стала
інтелектуальним
центром
університету
–
сприяє
підвищенню
інтелектуального і морального потенціалу
студентства, гуманізації всіх соціальних
процесів, сприяє формуванню наукового
світогляду і підвищенню культурного рівня
кожної особистості».
Історією розвитку і становлення
бібліотечної системи упродовж власної
багаторічної
професійної
діяльності
поділилася провідний бібліотекар Галина
Олександрівна Стешенко:
«Мені хотілося б поділитися своїми
думками з приводу професії, якій я віддала 37
років свого життя та змін, які зазнають
бібліотеки сьогодні. Ми живемо у час, коли
Інтернет, комп’ютери заполонили наше
життя. Ці зміни об’єктивні, ми маємо
зважати на них. За мого професійного
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життя бібліотека пройшла шлях від карткового каталогу з картками, написаними
від руки, а згодом, надрукованими на друкарський машинці, до електронного
каталогу, створеного за допомогою комп’ютера та відповідного програмного
забезпечення. Це значно полегшило роботу бібліотекаря, зробило її комфортнішою.
Мені дуже хочеться, щоб наша бібліотека була чимось більшим, ніж просто
зібранням книг, журналів, газет та інших носіїв інформації, щоб вона залишалась
центром духовного життя університету, територією культури, де проходить
живий творчий процес спілкування бібліотекаря з читачем, метою якого є
формування мислячої молодої людини, майбутнього будівника демократичної та
процвітаючої України».

Отже бажаємо працівникам наукової бібліотеки КНУКіМ професійних успіхів,
вдячних студентів-читачів, творчої наснаги, сміливих ідей та реалізації нових
яскравих проектів. А незмінними супутниками на вашому трудовому шляху хай
будуть повага і визнання.

142

34. Слов’янські рукописи – справжні шедеври книжкового мистецтва :
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://knukim.edu.ua/novunu/slovyanski-rukopisi-spravzhni-shedevri-knizhkovogo-mistetstva/
Дата: 05.10.15

У науковій бібліотеці КНУКіМ відбулася відкрита лекція з дисципліни «Історія
книги». Викладач – кандидат історичних наук, доцент кафедри книгознавства і
бібліотекознавства Олена Олександрівна Каракоз. Тема лекції: «Слов’янська
писемність. Особливості ілюстрування та оздоблення слов’янських рукописів» (гр.
КББ-45, МС-35). На лекції був присутній кандидат культурології, доцент кафедри
книгознавства і бібліотекознавства, директор наукової бібліотеки КНУКіМ Юрій
Іванович Горбань.

Оленою Олександрівною Каракоз під час лекції були розкриті питання
пов’язані з аналізом документальних свідчень існування найдавнішої писемності на
території східних слов’ян, основних факторів і гіпотез про створення кирилиці та
глаголиці, виникненням і розповсюдженням графіті та берестяних грамот, з
розкриттям стильових особливостей орнаментально-декоративного оздоблення та
ілюстрування найвизначніших слов’янських рукописів.
Олена Олександрівна почала захоплюючу лекцію з розповіді про відомі
джерела, написані болгарським ученим, ченцем Храбром, «Оповіді про письмена
слов’янські», «Панонське Житіє святого Кирила» (кінець ІХ початок Х століть), що
підтверджують
існування
протокириличного
письма.
Зокрема
Оленою
Олександрівною було підкреслено інформативне значення «Панонського Житія
святого Кирила», котре засвідчує цілий ряд таких явищ, які рішуче протирічать
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поширеним уявленням. Воно засвідчує, що Київська Русь часів Аскольда (60-ті роки
ІХ століття) мала багато християн і вже почала створювати власну церковну
літературу. (Отже це не дивно оскільки Аскольд перебував у Візантії, де він та
частина його війська прийняли хрещення), тобто переклади християнських книг на
слов’янську (руську мову) існували ще до відповідної діяльності Кирила та Мефодія.
На жаль, не відомо, яким алфавітом ці книжки були написані, а отже неможливо
впевнено стверджувати, яку азбуку створив Кирило. Тобто, якщо виходити з того, що
Євангеліє, написане по-слов’янськи, яке, за свідченням Храбра, бачив у Херсонесі
Кирило було саме таким. А пізніше Кирило створив азбуку, спираючись саме на
віковий процес виникнення руського алфавіту. Під час лекції Олена Олександрівна
зазначила, що час до офіційного введення на Русі християнства потрібно вважати не
безписемним періодом, а часом обмеженого використання писемності. Це
підтверджують договори Русі із греками на початку Х ст., розвинута проза, техніка
оформлення книг із певними традиціями письма: «Повість минулих літ», де
викладено тексти угод Олега (911) та Ігоря із греками, свідчення мандрівників Ібн
Фадлана (921), Ель Масуді (середина Х ст.), Ібн ель Недіма (987), єпископа Титмара
кінець Х ст., про побачені ними слов’янські письмена, причорноморські знаки
(сарматські), знаки на монетах Х-ХІ ст. (західний Буг), знаки на прясельцях,
календарях, черняхівські календарні знаки та славнозвісна «Велесова книга», яку
нібито знайшов у зруйнованому маєтку на Слобожанщині російський офіцер Ізенбек
у 1919 році.
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Під час лекції Оленою Олександрівною було проаналізовано різновиди
пам’яток, які є важливими для вивчення давньоруської писемності – графіті та
берестяні грамоти. Так викладач зазначила, що автори графіті користувалися
тодішнім офіційним письмом княжої держави – так званим церковнослов’янським, це
позначилось на мові тих пам’яток. За своїми характером, інформацією графіті
різнопланові. То і позначка про відвідини церкви «Тут се діїл Остапко», висловлення
своїх емоцій з якогось приводу «Марія бисть зла», і повідомлення про якусь виконану
роботу «Жадко псал хрест». Олена Олександрівна зауважила, що часто у графіті
можна зустріти україномовні фрази, а чимало графіті є повністю україномовними
текстами. Зокрема це стосується написів зроблених простолюдинами. Усі вони
короткі і мають побутовий характер: «Никон псал у неділу посеред Спаса», «Михаль
убогий а гріхом багатий псал помози емо», «О горе тобі Андрониче, ох тобі небоже».

Особливо цікавою була інформація подана Оленою Олександрівною щодо
стильових відмінностей оформлення та оздоблення східнослов’яських рукописів. За
словами викладача, основним елементом оздоблення слов’янської книги були
орнаментально-декоративні заставки, які художники малювали майже в усіх
рукописах. Заставки виконували подвійне завдання: функціонально-службове, яке
полягало в підкресленні посторінкової побудови текстового матеріалу, естетичне – у
прикрашенні книжкової сторінки.
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Лекція Олени Олександрівни Каракоз супроводжувалася презентацією, завдяки
якій студенти мали можливість наочно ознайомитись з найвизначнішими
східнослов’янськими рукописами – справжніми шедеврами книжкового мистецтва.

146

35. Поезія – музика слів : [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://knukim.edu.ua/novunu/poeziya-muzika-sliv/
Дата: 06.10.15

З нагоди Всеукраїнського дня бібліотек у науковій бібліотеці мистецького
вишу відбувся творчий захід «Поезія – це музика слів».

Сучасна бібліотека давно вийшла за межі банального поняття, як пункт видачі
книг. Бібліотеки перетворюються на центри комунікацій, інтелектуального і
соціального розвитку. Так само, як і наша молодь, йдуть в ногу з часом, стають більш
прогресивними, збагачуючи нашу історію та культуру. Їх «зброя» – слово!

Талановиті студенти кафедри книгознавства і бібліотекознавства факультету
культурології: Михайло Невідомський, Анна Тульєва, Катерина Корсун, Ольга
Гофман, Ксенія Слюсаренко, Алла Радзівіл, Ірина Вітвицька вирішили привітати
майбутніх колег зі святом, власною поезією, що присвячена багатогранності роботи
бібліотекаря та ролі бібліотеки в суспільстві.
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Молоді автори читали свої твори та висловлювали думки, погляди стосовно
подальшого розвитку української літератури, культури, бібліотеки.
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В бібліотеці КНУКіМу
Ти розумну зустрінеш людину.
Ти знайдеш все, що серце бажає.
Тут мудрість в повітрі ВИТАЄ.
Тут директор не схожий на інших,
Колективчик із нахилом творчим,
Студентам завжди допоможуть,
Приживеться тут навіть заочник.
В бібліотеці КНУКіМу
Ти відчуєш себе комфортно.
Книги завжди дають надію,
А читати престижно і модно.
В бібліотеці КНУКіМу
Все нові і нові ідеї.
Якщо ти не такий, як усі,
То для тебе відчинені двері.
Невідомський Михайло

Життя – велика бібліотека
у ньому є книг мільйони
та хтось обирає одну
обирає дорогу клона
відторгнувши купу знанні
іде по протоптаним стежкам
із мрією стать ніким
поставивши безліч обмежень
пилюка покрила книжки
все менше цікавляться вічним
не шукай, не вникай, не роби
говорять особи дволичні
не слухай ти їх, а лети
подалі від їхнього бруду
запалюй свої зірки
ця дорога легкою не буде
бери із усіх полиць
слова, що писали мудрі
ніколи не будь як усі
не бійся міняти маршрути
чекає тебе завжди бібліотека найбільша
читай, розвивайся, живи
і ти зможеш піднятися вище…
Невідомський Михайло
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Поетів початківців привітали музичними виступами студент IV курсу групи
КББ-44 Люльчук Сергій та студентка групи ККБ-45 Кирієнко Анжеліка. А студент IV
курсу групи КББ-142 Михайло Невідомський прочитав реп на вірші Тараса
Шевченка.
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З вітальним словом виступила декан факультету культурології, доктор
психологічних наук, професор Людмила Євгеніївна Просандєєва: «Ці дивовижні
твори студентів показують всю красу української мови, поезії та народу, який
завжди оберігає і шанує свою Батьківщину, традиції і звичаї».
Заступник
декана
факультету культурології,
кандидат історичних наук
доцент
кафедри
книгознавства
і
бібліотекознавства Олена
Олександрівна
Каракоз
була приємно вражена
творами
молоді
та
висловила слова вдячності,
побажавши не зупинятися
на досягнутому та вірити в
себе. « Я пишаюся, що на
кафедрі книгознавства і
бібліотекознавства
навчаються талановиті та креативні студенти, які творять справжні шедеври
української народної поезії» – сказала Олена Каракоз.
Натхненний цим чудовим дійством кандидат культурології, доцент кафедри
книгознавства і бібліотекознавства, директор наукової бібліотеки Юрій Іванович
Горбань зазначив: «Дякую вам усім, що ви завітали до нас на цю літературну годину
«Поезія – це музика слів» та переконалися, яка у нас талановита молодь. Окрема
подяка факультету культурології за таку плідну співпрацю. Я у захваті від наших
здібних КНУКіМівців».
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Молоді автори: Катерина Корсун, Ольга Гофман та Ксенія Слюсаренко
висловили щиру подяку своєму куратору – Юрію Івановичу Горбаню за
безпосередню участь у видані збірок «Перша горстка» та «Безодня».
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В черговий раз обдарована молодь КНУКіМ довела нам, що поезія – це чудова
пісня серця і душі, бібліотека – вічно палаючий смолоскип науки, а книга – джерело
знань.
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36. Філософська абетка : [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://knukim.edu.ua/novunu/filosofska-abetka-2/
Дата: 07.10.15

У приміщенні читальної зали наукової бібліотеки КНУКіМ відбулася цікава та
феєрична презентація унікального довідникового та навчального видання
«Філософська абетка».

На
презентацію
завітав
Михайло
Поплавський,
він
привітав
зі
святом
народження нової книги всіх присутніх:
«Наукова бібліотека КНУКіМ постійно
поповнюється новими виданнями та є
потужним
інформаційним
центром
університету. Так і сьогодні: тут проходить
презентація нової книжки завідувача кафедри
філософії, кандидата філософських наук,
доцента Катерини Михайлівни Кириленко. Хочу
щиро привітати Катерину Михайлівну з цією
подією та побажати натхнення, творчої
наснаги й надалі радувати нас своїми
науковими
працями
та
навчальними
посібниками».
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Книга стала результатом творчої співпраці кафедри філософії КНУКіМ
(завідувач кафедри – кандидат філософських наук, доцент Кириленко Катерина
Михайлівна) та кафедри журналістики (завідувач кафедри – доктор філологічних
наук, професор Тимошик Микола Степанович).
Також свої привітання
висловила доктор культурології,
професор, заслужений працівник
культури
України
Тетяна
Олексіївна Долбенко: «Вітаю
всіх присутніх з появою хорошої,
потрібної книги. Дякую автору,
бо
непросто
жінці,
яка
завантажена і викладацькою
роботою, і керує кафедрою,
знайти час для творчості і
підготовки друкованого видання.
Довідкові
видання
завжди
необхідні і студентам, і науковцям, оскільки при вивченні будь-якого питання, в
кожній дискусії для розуміння предмету розмови чи дослідження важливо однакове
розуміння кожного терміну чи поняття. «Філософська абетка» – книга гарно
структурована, сучасно оформлена, її приємно взяти до рук, зручно користуватися.
Бажаю студентам частіше звертатися до словника для з’ясування суті понять, і
зрозумівши основу, усвідомлено і творчо підходити до навчання і життя».
«Скажу вам по великому
секрету, – розпочала
зустріч
завідувач
кафедри
філософії
Катерина
Михайлівна
Кириленко, – я дуже
люблю
користуватися
довідниковою
та
енциклопедичною
літературою,
думаю,
навіть у часи Інтернету
така література має
лишатися на почесному
місці і у домашніх, і у
навчальних бібліотеках.
Нею завжди цікаво, інформативно, корисно та швидко можна скористатися про
вивченні будь-якого предмету. Книжка, яку ми сьогодні презентуємо, – креативноінноваційний навчальний посібник з курсу філософія, побудований у формі словника,
автором та упорядником якого я є. Словника не простого: цікаву та креативну
форму представлення матеріалу у ньому придумала та зреалізувала наша студентка
– видавець, тоді ще бакалавр, а тепер магістр Інна Воєводіна.
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У цій книзі ви побачите як текст і визначення ключових понять, і графічні
символи як візуальні змісти, і «не заповнені, чисті місця». Як писав колись Жан Жак
Руссо, «Людина – це чистий аркуш паперу, який потрібно написати». Ці місця –
пропозиція для вас – знайти свій новий філософський термін, можливо, із зовсім не
філософського вжитку, наповнити його глибоким змістом, і збагатити ним лексикон
сучасної філософії. Так колись у ній з’явились із галузі біології термін «ризома», із
галузі видавничої справи – «тимпан», значення яких ви зможете тут прочитати».

Виконати роль ведучого цього свята та презентувати у науковій бібліотеці
КНУКіМ грунтовну добірку довідникової літератури з філософії і культурології
довелося саме директору наукової бібліотеки КНУКіМ, кандидату культурології,
доценту Горбаню Юрію Івановичу: «У книжці, яку ми сьогодні презентуємо, дуже
цікаво підібраний матеріал – це не лише терміни класичної філософії, це також
терміни сучасного філософського дискурсу, який тяжіє до інтеграції з культурномистецькою проблематикою, запозичує з неї свій новітній понятійний апарат. Тому
ми сьогодні підібрали для вас із книгосховищ нашої бібліотеки довідникову
літературу філософського та культурно-мистецького спрямування, у якій ви
зможете більш глибоко ознайомитись з матеріалом. А всіх, кого зацікавила
«Філософська абетка», – хочу проінформувати, що вона вже є в нашій бібліотеці і
ви можете брати її як на абонемент, так і читати в читальній залі».
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Цікаву розповідь про роботу над виданням, а також відео-презентацію власного
виробництва, показала аудиторії Інна Воєводіна.
«Книжка, яку ви можете сьогодні бачити, – сказала вона, – зроблена
студентом для студента. Вона для тих, хто хоче багато знати, йти у ногу з часом,
але не завжди має на це багато часу, бо хоче встигнути зробити ще багато справ.
Інформація у ній зібрана та подана як зображення, як клаптик тексту, який
можна бачити; текст супроводжують різноманітні графічні символи, що
наштовхують на роздуми над ним, полегшують користування подекуди складним для
розуміння матеріалом. Мені було дуже цікаво працювати над цією книжкою,
сподіваюсь, студентам так само цікаво та корисно буде нею користуватися».
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Дана робота подана на
конкурс творчих проектів
«Ukrainian design the very best
of
2015»
у
номінації
“Студентський
дизайн”,
і
незабаром ми очікуємо на
рішення конкурсної комісії.

37. Практикум як підґрунтя професійного успіху : [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://knukim.edu.ua/novunu/praktikum-yak-pidgruntyaprofesiynogo-uspihu/
Дата: 08.10.15

Сучасні процеси трансформації культурних пріоритетів в Україні
супроводжуються пробудженням національної самосвідомості та духовного
відродження. Наша країна прагне зберегти свою культурну спадщину, нацiональнi
традицiї, посісти належне мiсце в сучасному європейському культурному просторі.
Днями в читальній залі
наукової бібліотеки КНУКіМ, у
межах навчальної дисципліни
«Вступ до фаху», відбулося
практичне
заняття
для
першокурсників
кафедри
музеєзнавства
та
пам’яткознавства.
У вступному слові кандидат
педагогічних
наук,
доцент
кафедри
музеєзнавства
та
пам’яткознавства Ю. М. Ключко
зазначила, що тісна співпраця
кафедри
музеєзнавства
і
пам’яткознавства та наукової бібліотеки КНУКіМ уже стала традиційною.
Співробітники відділів бібліотеки регулярно проводять Дні інформації і Дні кафедри
для науково-педагогічного активу та студентства.
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Юлія Миколаївна акцентувала на важливості використання інформаційних
ресурсів бібліотеки в навчальному процесі та зазначила, що науково-методичні
матеріали, підготовлені співробітниками бібліотеки, активно затребувані студентами
у процесі підготовки до занять з навчальних дисциплін «Охорона і використання
пам’яток історії та культури», «Пам’яткознавство», «Законодавство у сфері музейної
та пам’яткоохоронної діяльності».
Далі розмову зі студентами
продовжила
завідувач
сектору
методичної роботи наукової бібліотеки
КНУКіМ
Олена
Скаченко,
яка
презентувала
інноваційно-освітній
проект «Скарби нації».
Олена Олексіївна повідомила, що
реалізуючи даний проект наукова
бібліотека КНУКіМ ставить за мету
популяризацію об’єктів нематеріальної
культурної спадщини України, що є
унікальними зразками національної
культури нашої держави.

За допомогою мультимедійної презентації О. Скаченко розповіла студентам
про завдання і напрямки виконання проекту, підкресливши, що у процесі реалізації
проекту «Скарби нації» передбачено формування інформаційних ресурсів про
елементи нематеріальної культурної спадщини України.
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У
даний
час
співробітники
бібліотеки
виконують роботу зі створення
інформаційно-бібліографічних
ресурсів
про
українські
елементи
нематеріальної
культурної
спадщини:
«Петриківський
розпис»
(включає бібліографічний опис
177 інформаційних джерел) та
«Косівська мальована кераміка»
(198 джерел). Ці ресурси будуть
доступні на сайті наукової
бібліотеки КНУКіМ і стануть
вагомим
інформаційним
джерелом про нематеріальну культурну спадщину України для наукової спільноти
нашої держави.

Під час заняття в науковій бібліотеці КНУКіМ було продемонстровано
експонати Галереї мистецтв, яка надає можливість студентам університету
ознайомитися з виробами Косівських майстрів мальованої кераміки: Марії Гринюк,
Іванни Ділети-Козак, Валентини Джуранюк, Михайла Сусака, Уляни Шкром’юк.
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Підбиваючи підсумки практичного заняття Юлії Миколаївни Ключко
зазначила, що освітній проект «Скарби нації», який реалізується в бібліотеці
КНУКіМ, є надзвичайно актуальним.
Даний проект має важливе значення як для підвищення рівня обізнаності про
культурну спадщину України для широкого загалу, так і для підвищення рівня
фахової підготовки студентів спеціальності «Музейна справа і охорона пам’яток
історії та культури», сприяє вихованню патріотизму, зацікавленості у вивченні та
збереженні української культурної спадщини, підвищенні культурної самоосвіти
молоді.

Безперечно, інноваційний проект «Скарби нації» потрібно розвивати,
продовжувати втілювати у нових формах. Адже сформований інформаційний ресурс
про елементи нематеріальної культурної спадщини України стане своєрідною
інформаційною та джерельною базою дослідження української культурної спадщини,
платформою для обговорення та вивчення даної тематики серед наукової спільноти та
студентства.
Розповсюдження знань про історію і культуру нашого народу допоможе
побудувати сучасну державу відповідно до високих європейських стандартів.
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38. «Моє ім’я Україна» : [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://knukim.edu.ua/novunu/moye-im-ya-ukrayina/
Дата: 07.10.15

З нагоди Дня захисника України факультет культурології, наукова бібліотека
КНУКіМ та братня студентська родина університету організували благодійну акцію
на підтримку бійців АТО «Моє ім’я Україна».

О 12:00 в холі головного корпусу КНУКіМ ніде було пройти. Групи людей
переміщались від столу до столу, купуючи різну продукцію, яку організатори
підготували до благодійної ярмарки. На виставкових столах розташували вироби
hand - made, прикраси, деталі інтер’єру, книжки та різні смаколики: випічку, кекси,
чебуреки, пиріжки, торти, шарлотку і т.п.
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Ініціювали проведення заходу студенти факультету культурології за підтримки
адміністрації факультету та наукової бібліотеки, які підхопили і допомогли
професійно та якісно втілити благодійну акцію в життя і зробити добру справу.
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До підготовки ярмарки підійшли дуже відповідально. Кожна з навчальних груп
культурології разом з кураторами та викладачами факультету підготували свій стіл і
представили товари «на благодійність». На столах красувались віночки і прикраси для
волосся, сережки ручної роботи, брелоки, браслети, футболки з принтами, подушечки
та скриньки для зібраних коштів.
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Власні столи виставили співробітники наукової бібліотеки КНУКіМ. Кожен з
елементів виставки знайшов своє тематичне наповнення. На столі, що знаходився
неподалік бібліотеки розмістили обереги (ляльки-мотанки), поруч стенд з
літературою для участі в акції, далі випічка та інша смакота. До заходу готувались
ретельно та зі смаком.
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Завідувач сектора методичної роботи наукової бібліотеки КНУКіМ Олена
Олексіївна Скаченко займалась продажем ляльок-мотанок, які надала на продаж для
благодійності майстриня із Черкащини. Коли почула про акцію, зразу ж
запропонувала свою допомогу. Ляльки символізували пори року (зима, весна, літо,
осінь) і були виготовлені у відповідних кольорових гамах. Олена Олексіївна на
виставці переповідала про значення ляльок та їхню силу як оберегів, тому менше ніж
за півгодини знайшлися покупці.

169

Плануючи
свою
участь
у
дійстві, працівники
бібліотеки поєднали
приємне з корисним
і вирішили одним із
статей
заробітку
благодійних коштів
зробити книги. Вони
принесли з дому
свої улюблені і
виставили
на
продаж
заради
доброї справи. А
директор наукової
бібліотеки КНУКіМ,
Юрій
Іванович
Горбань презентував на благодійний стенд власний навчальний посібник
«Інформаційний бізнес», написаний у співавторстві з професором, кандидатом
історичних наук Юрієм Івановичем Палехою.
Інший стіл менеджери інформації заповнили тортами, пиріжками та
чебуреками. Треба відзначити, що його спустошили за 11 хвилин.
–Ми не очікували, що студенти так активно включаться, – прокоментував
ситуацію директор наукової бібліотеки. – За 11 хвилин розпродали 200 пиріжків, три
з половиною кілограма торта та чебуреки. Якщо б знали, що студенти будуть такі
активні, наготували б більше.
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Поруч зі столами організаторів акції розмістилися представники волонтерської
організації «Маскувальна сітка на вежі над Дніпром».

–

Ми збираємо гроші на закупівлю флісу, – розповіли дівчата про свою участь у
благодійній акції. – Це тканина, з якої шиють теплу спідню білизну для хлопців. Є
дівчата, які шиють це все безкоштовно, але рулон флісу коштує 3900 гривень. До
аукціону підготували сувенірну продукцію з українським орнаментом: ручки,
браслети, брелоки виготовлені з гільз, сірники. Дизайн та оформлення сувенірів
розробляли самотужки.
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На другу частину дійства, благодійний концерт, назбиралося дуже багато
людей. Аудиторія була переповнена. Студенти сиділи у проходах, а перед першим
рядом довелось добавити ряд стільців із сусідніх аудиторій.

Привітатись із запрошеними та організаторами акції завітав політик Михайло
Поплавський. Варто відмітити, що Поплавський регулярно допомагає армії.
Волонтери дякували за те, що кілька днів тому він оплатив бронежилети для бойового
батальйону.
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– Давайте поаплодуємо організаторам цієї акції, – розпочав своє звернення

М. Поплавський. – Я хочу, користуючись нагодою, привітати вас зі святом Покрови
і Днем Захисника України. Юні хлопці, батьки, які захищають і захищали нашу
країну, відстоюючи її незалежність, мають постійно відчувати повагу та вдячність
за свій героїзм. А ми повинні всіма можливими способами їх підтримувати.
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Естафету вдячності продовжив директор наукової бібліотеки Ю.І. Горбань.

– Захисники Вітчизни, сини й доньки України. Сьогодні Україна переживає
нелегкі часи і свято «Моє ім’я Україна» – це свідчення того, що кожен з вас здійснив
свій внесок на підтримку бійців АТО…
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Юрій Іванович передав зібрані кошти (близько 10 000 гривень) волонтеру
Іванні Суховій, яка більше року працює завскладом у госпіталі (ГО «Волонтерська
Сотня Доброволя») і запросив до слова заступника декана факультету культурології
Олену Олександрівну Каракоз.
– Сьогодні десятки тисяч патріотів
України обороняють незалежність, свободу
та територіальну цілісність країни. І нашим
захисникам як ніколи потрібна допомога. Їм
важливо знати, що про них завжди
пам’ятають, мільйони сердець вболівають за
них і готові в будь-яку хвилину підтримати
як морально, так і матеріально. Я пишаюсь
студентами, всіма учасниками акції, які не
залишились байдужими до подій на Сході
України. Хочу звернутися до наших шановних
гостей, до бійців, і привітати з наступаючим
Днем захисника України і побажати міцного
здоров’я,
мужності,
стійкості
і
найголовніше – віри. І пам’ятайте, ми
завжди з вами. Слава Україні!
– Героям Слава! – хором відповів зал.
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– Слава Україні! – звернувся до присутніх волонтер, співробітник КНУКіМ
Володимир Кошовенко. – Шановні друзі, поклик душі – допомагати нашим бійцям. У
нас в аудиторії 102 збирають одяг, взуття, харчі, тканину для плетіння
маскувальних сіток та «кікімор». Щось передаємо в пункти прийому, щось на
передову, а щось в госпіталь. Ми з братом, від імені волонтерів, хочемо подякувати
студентам та науково-педагогічному складу КНУКіМ за віру і постійну участь у
доброчинних акціях. Низький уклін бійцям. Ми хочемо вам сказати, що ми з вами до
перемоги! І закликаємо всіх присутніх не покладати рук, приєднуватись до акцій і не
залишатись байдужими.

Наступним виступив поет, майданівець і волонтер Олександр Кобиляков, який
зачитав уважним слухачам свої авторські вірші, присвячені Неньці-Україні та її
незалежності.
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На
завершення
офіційної
частини концерту виступила декан
факультету культурології Людмила
Євгеніївна Просандєєва:
–Шановні захисники України!
Бажаємо вам міцного козацького
здоров’я, здійснення всіх ваших мрій,
добробуту вашим родинам. Ми
завжди пишаємось вами. Ваша
любов до рідної землі, ваше
величезне
бажання
допомогти
будуть прикладом для сьогоднішніх і
майбутніх поколінь.

39. Бібліографічний покажчик в системі інформаційного забезпечення
наукових досліджень : [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://knukim.edu.ua/novunu/bibliografichniy-pokazhchik-v-sistemiinformatsiynogo-zabezpechennya-naukovih-doslidzhen/
Дата: 15.10.15

«Бібліотека. Наука. Комунікація» відбувся семінар «Бібліографічний
покажчик у системі науково-інформаційного обслуговування користувачів»,
який організувала Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (НБУВ). В
семінарі взяли участь співробітники наукової бібліотеки КНУКіМ: зав. інформаційно-
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бібліографічного відділу Вероніка Степко, зав. сектору методичної роботи Олена
Скаченко, провідні бібліографи Олена Омельяненко-Набіуліна та Олена Вапельник.
Відкрила семінар керівник Центру науково-бібліографічної інформації НБУВ
Т. В. Добко доповіддю «Бібліографічний покажчик у системі довідковобібліографічного обслуговування користувачів». У своєму виступі Тетяна Василівна
зауважила, що довідково-бібліографічна діяльність трансформується під впливом
зовнішнього інформаційно-комунікативного середовища, наголосила на збільшенні
користувачів інформації, а також на посиленні навігаторської функції бібліографів.
«В умовах обмеженого кадрового забезпечення доцільно розвивати створення
консолідованого Інтернет-порталу з використанням вікі-технологій, який
включатиме інформацію про бібліографічні посібники, реферативні видання з усіх
галузей знання, зарубіжні спеціалізовані БД», – зазначила Т. В. Добко.

Директор Інституту енциклопедичних досліджень М. Г. Железняк в своїй
доповіді «Бібліографічне забезпечення українських енциклопедичних видань»
підкреслив важливість професійного підходу до складання бібліографії в довідкових
виданнях, зокрема, в «Енциклопедії сучасної України».
Також учасники семінару заслухали наступні доповіді:
 Бібліографічні ресурси Шевченкіани: формування та використання у системі
науково-інформаційного обслуговування користувачів (Новосьолова Л. С.,
наук. співроб. НБУВ)
 Часописи української діаспори: бібліографічний зріз (Козак С. Б., ред. газ.
«Літературна Україна»)
 Бібліографічний покажчик «Книга в Україні. 1861–1917: джерелознавчий
аспект (Лиханова І. Г., наук. співроб. НБУВ)
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УРЖ «Джерело» в інформаційному забезпеченні наукових досліджень
(Зайченко Н. Я., зав. від. НБУВ)
Бібліографічні покажчики ДНАББ імені В. Г. Заболотного як підґрунтя
наукових досліджень користувачів (Смирнова С. М., бібліограф ДНАББ)
Бібліографічна Шевченкіана НБУВ як джерело вивчення історії та побутування
української книги (Войченко І. Д., наук. співроб. НБУВ)
Бібліографічний покажчик «Обмінний фонд НБУ ім. В. І. Вернадського» як
засіб взаємодії бібліотек у документообміні інформаційними ресурсами
(Пестрецова Л. А., наук. співроб. НБУВ)
Використання соціальних медіа для популяризації довідково-бібліографічних
видань (Штих П. М., провід. бібліограф НБУВ)
Співпраця реферативної служби НБУВ з видавничими установами
(Зінькова Т. В. , провід. бібліограф НБУВ).

Олена Скаченко та Вероніка Степко презентували видання бібліотеки
КНУКіМ, які викликали жвавий інтерес і захоплення присутніх високим рівнем
виконання та оформлення. Бібліографічні покажчики було передано до фонду
національної книгозбірні.
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40. «Філософська абетка» Катерини Кириленко – книга жовтня! :
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://knukim.edu.ua/novunu
/filosofska-abetka-katerini-kirilenko-kniga-zhovtnya/
Дата: 15.10.15

Інтелектуальний проект наукової бібліотеки КНУКіМ «12+ книг 2015 року»
триває. У жовтні книгозбірня презентувала навчальний посібник «Філософська
абетка». Автор унікального пізнавального видання – завідувач кафедри філософії,
кандидат філософських наук, доцент Катерина Михайлівна Кириленко.
Матеріал в абетці поданий у формі словника, в
якому поєднуються наукові та культурологічні терміни,
що вживаються в сучасній літературі, мас-медіа та в
мовній практиці молодої людини.
Стисла подача інформації зорієнтована на
«короткий метод», при збереженні його науковості та
інформативності, що полегшує користування виданням.
Заслуговує на увагу також спосіб представлення
матеріалу – терміни подані, як окремі просторові
локуси, у стилістиці мінімалізму та яскравій кольорові
гамі.
Навчальний
посібник
інноваційного
типу
«Філософська абетка» може використовуватися як
допоміжна довідникова література у вивченні курсу
філософії
та
дисциплін
культурно-мистецького
спрямування.
Видання розраховане на бакалаврів, магістрів,
аспірантів, викладачів та всіх, хто цікавиться філософією і соціологією культури,
культурологією та сучасним природознавством як наукою про розвиток та форму
культури.
Катерина Михайлівна Кириленко –
кандидат філософських наук, доцент, завідувач
кафедри філософії КНУКіМ.
В університеті працює викладачем з 1997
року,
читає
наступні
курси:
філософія,
релігієзнавство, культура і наука.
1996
року
захистила
кандидатську
дисертацію, присвячену проблематиці філософії
культури. Кириленко К. М. є автором понад 50-ти
наукових праць, серед яких підручники, курси лекцій, довідники. Коло наукових
інтересів нині – формування інноваційної культури сучасності шляхом інтеграції
гуманітарного та природничого знання. З метою формування інноваційної культури
сучасної молоді, виховання її здатності до інноваційної діяльності, готовності до
здобуття інноваційної освіти автором був розроблений і впроваджений у програму
магістерської підготовки та підготовки спеціалістів Київського національного
університету культури і мистецтв курс «Культура і наука».
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41. Секрети майстра-кераміста із Косова : [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://knukim.edu.ua/novunu/sekreti-maystra-keramista-iz-kosova/
Дата: 21.10.15
Наукова бібліотека КНУКіМ систематично працює над реалізацією Концепції
національно-патріотичного виховання молоді, а тому постійно запроваджує та втілює
в життя інноваційні проекти, проводить освітньо-просвітницькі заходи, майстеркласи тощо.
Фундаментальною науково-методичною розробкою наукової бібліотеки є
проект «Скарби нації», в рамках якого відбулася чергова цікава зустріч з автентичним
носієм етнічної української культури.
Днями до університету завітав народний майстер із Косова Михайло
Миколайович Сусак та ознайомив студентів з технологією виготовлення художніх
виробів косівської мальованої кераміки.

Проведення заходу здійснювалось в декілька етапів.
На першому з них, студенти 2-го курсу напряму підготовки «Туризм» під час
практичного заняття з дисципліни «Український етнічний туризм» (викладач –
кандидат наук з державного управління, доцент кафедри міжнародного туризму Алла
Михайлівна Гаврилюк) мали нагоду почути від майстра розповідь про становлення та
особливості косівської школи кераміки, технологію гончарного виробництва.
Майстер продемонстрував студентам зразки власних виробів – декоративну таріль та
іграшку «Зозуля».
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Потім Михайло Миколайович побував у науковій бібліотеці, де зустрівся з
відвідувачами читальної зали і бібліотекарями.

В ході зустрічі відбулася цікава розмова майстра із науково-педагогічними
працівниками університету. Зокрема в обговоренні стану сучасного гончарного
мистецтва Косівщини взяли участь доктор історичних наук, професор Микола
Михайлович Ткач, кандидат педагогічних наук, професор Валентина Миколаївна
Медведєва, зав. сектору методичної роботи Олена Олексіївна Скаченко, зав.
інформаційно-бібліографічного відділу Вероніка Віталіївна Степко, провідні
бібліотекарі Олена Федорівна Омельяненко-Набіуліна, Алла Василівна Мальшакова
та Ольга Іванівна Шапчиць.
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Для Галереї мистецтв, що експонується в бібліотеці вишу, майстер подарував
декоративну таріль та іграшку-свистунець, виконану у формі риби.
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Зустріч засвідчила те, що Київський національний університет культури і
мистецтв вдало реалізує освітньо-мистецький потенціал студентства, пропонує
платформу для обговорення і популяризації елементів нематеріальної культурної
спадщини України, безпосередньо впливає на формування нового погляду на
українське мистецтво у світі.
Інформаційна довідка про майстра
Михайло Миколайович Сусак (нар. 1952 р.) –
гончар із Косова.
Відзнаки: нагороджений Срібною медаллю ВДНГ
СРСР (набір столового посуду) у 1983 р.
Працював формовщиком виробів із глини у
Косівському художньо-виробничому комбінаті (1975–
1980 рр.), головним спеціалістом по кераміці у художньовиробничому комбінаті Буковинського осередку Спілки
майстрів народного мистецтва України (м. Вижниця,
Чернівецька обл., 1991–2000 рр.), директором СГПКП
«Вогник» с. Вербовець Косівського р-ну (2002–2012 рр.).
З 2012 р. працює в Косівському художньовиробничому комбінаті.
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Асортимент виробів: декоративні тарілки, вази, підсвічники, окарини, миски,
дзбанки.
Орнаменталістики вчився в Євгенії Зарицької, Марії Рйопки та Валентини
Джуранюк. Тематика розписів – поєднання рослинних і геометричних мотивів. Інколи
майстер будує орнамент на переважанні коричньового кольору. Не існує
запланованих тем розпису, вони народжуються у процесі роботи.
У даний час працює над створенням серії декоративних тарілок на теми
українських пісень.

42. А без пісні не буває сонця, а без сонця не буває цвіту… : [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://knukim.edu.ua/novunu/a-bez-pisni-nebuvaye-sontsya-a-bez-sontsya-ne-buvaye-tsvitu/
Дата: 26.10.15

В науковій бібліотеці КНУКіМ відбулася презентація збірки вибраних творів
Ірини Кириліної, доцента кафедри джазу та естрадного співу факультету музичного
мистецтва.

Ірина Яківна Кириліна – заслужений діяч мистецтв України, член Національної
спілки композиторів України, видатна композиторка. Це її перше нотне видання, до
якого увійшли найкращі пісні мисткині. Воно представляє кращі обробки народних
композицій, духовно-патріотичних, дитячих та ліричних пісень, а також методичні
рекомендації щодо виконання творів.
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На презентацію завітали студенти та викладачі факультету музичного
мистецтва КНУКіМ, учасники проекту «Народна Філармонія» та лауреати
міжнародних конкурсів Руслана Лоцман, Тетяна Школьна.

– Я дуже щаслива, що ми підготували цю збірочку. Це малий відсоток
зробленого, але це тільки перший крок, тому що поки готувалась збірка з’явилось
багато нових пісень. Та якщо б ми намагались доповнювати збірку щомісяця,
паралельно тому як писала Ірина, то ми б не могли її видати, – щиро захоплювалась
працелюбністю та завзятістю авторки упорядник збірки, колега, товаришка та
однодумець Руслана Лоцман, яка на презентації була модератором заходу.
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Широка палітра творчості, наполегливість та палка педагогічна завзятість
авторки зібрали не просто слухачів, а щирих поціновувачів української пісні.

Руслана та Ірина подарували примірники видання науковій бібліотеці вишу та
Олені Михайлівній Скопцовій, завідувачу кафедри народнопісенного і хорового
мистецтва факультету музичного мистецтва КНУКіМ.
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Презентація збірки відбувалась у кращих традиціях факультету музичного
мистецтва – слова вдячності та захоплення перемежовувались яскравими
експресивними концертними номерами. Своє чудове виконання слухачам
подарували: випускниця КНУКіМ – Олекса Прозорова («Лелеча доля»); солістка
національного хору ім. Г.Верьовки, солістка тріо «Золоті ключі», народна артистка
України – Валентина Ковальська («Пісня про землю»); кандидат мистецтвознавства,
солістка Національної філармонії України, старший викладач кафедри народної
художньої творчості та фольклору Тетяна Школьна («Сон-трава»); солістки шоугурту «Сонях» – Анна Коротка та Юля Статнікова («Засмутилось кошеня»), Руслана
Лоцман («Не рубай ліщину») та ін.
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В програмі презентації були продемонстровані слайди з концертів на підтримку
бійців АТО (Рівненські полігони), а паралельно показу Руслана Лоцман і Тетяна
Школьна виконали пісню на слова Д. Луценка «Народе мій».
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На завершення презентації завідувач кафедри народної творчості та
фольклористики, кандидат історичних наук, доцент Валентина Володимирівна
Сінельнікова подякувала керівництву наукової бібліотеки КНУКіМ та факультету
музичного мистецтва за організацію презентації нотного видання та підтримку
української культури:
– Я думаю що так як відбуваються презентації на факультеті музичного
мистецтва не відбуваються ніде, тому що нотне видання для музикантів – це
видання, яке віками слугуватиме у практичній діяльності. Наші пісні і вся наша
творчість народжується з бажання та натхнення і ми надіємось, що ця збірка буде
не останньою, а ця ініціатива послугує прикладом для інших викладачів, наших
митців, які співпрацюють з нами і вкладають у свою роботу всю міць свого
таланту. І якщо в народі співають пісні Ірини Яківної, вважаючи їх народними, то це
тільки тому, що вони цього варті.
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Збірка відкриває творчу бібліотеку мистецького об’єднання «Народна
філармонія». Разом з композитором Іриною Кириліною, провідними артистами
естради в рамках проекту «Народна філармонія» було здійснено понад 250 концертів
та благодійних акцій на підтримку українських воїнів по військових частинах всіх
областей України та в зоні бойових дій.
Достойні та працьовиті педагоги,
які працюють у науково-педагогічному
колективі
КНУКіМ,
особистим
прикладом виховують у студентів
працелюбність, цілеспрямованість та
любов до української культури.

43. Покажемо світу різнобарвну Україну : [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://knukim.edu.ua/novunu/pokazhemo-svitu-riznobarvnuukrayinu/
Дата: 27.10.15

Цьогоріч у рамках викладання дисципліни «Український етнічний туризм»
вдається значно розширити діапазон практичної складової ознайомлення з
етнотуристичними ресурсами самобутності українців та використати, при цьому,
інноваційні форми проведення аудиторних занять зі студентами. Cприяє цьому тісна
співпраця кафедри міжнародного туризму з науковою бібліотекою КНУКіМ.
Днями розробник курсу, кандидат наук з державного управління, доцент
кафедри Алла Михайлівна Гаврилюк спільно із завідувачем сектору методичної
роботи наукової бібліотеки Оленою Олексіївною Скаченко провели бінарну лекцію
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на тему «Народні промисли в Україні та унікальні осередки їх поширення і
популяризації».

Цільовою аудиторією лекторів були студенти 2 курсу напряму підготовки
«Туризм» факультету готельно-ресторанного і туристичного бізнесу КНУКіМ.
Заняття було побудовано на використанні ресурсу інноваційно-освітнього проекту
«Скарби нації», що реалізується у бібліотеці університету.
У рамках лекції відбулася презентація єдиного українського елементу
«Петриківський розпис – українське декоративно-орнаментальне малярство XIX–XXI
ст.», включеного до Списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО та
елементів, що є рекомендованими Україною до включення – косівської й
опішнянської кераміки та кролевецьких тканих рушників.
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За влучним висловом українського поета, журналіста, громадського діяча
Миколи Гриценка: «Нація, яка сама себе поважає, має дбати про збереження
власної ідентичності. Що для цього потрібно? Перш за все – мати прояви такої
ідентичності. А по-друге, не марнувати її, а всіляко підтримувати. Отож, хочемо,
щоб було на мапі світу унікальне дерево під назвою «Україна» – маємо плекати його,
як справжні господарі: поливати, захищати від усілякої негоди та шкідників.
Корінням цього дерева є, без перебільшення, ті непересічні, перевірені віками
цінності, що передаються з покоління в покоління, серед них – унікальні народні
промисли. Зокрема, петриківський розпис, опішнянські вироби, полтавська вишивка,
гуцульські ремесла й багато іншого. Саме там закладено потужну силу національної
символіки, своєрідний «захисний код» української нації». Ці слова Миколи Гриценка
стали лейтмотивом заняття і були використані як змістовна форма для наповнення
лекційного матеріалу.
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Від Алли Михайлівни Гаврилюк КНУКіМівці почули про суть, особливості й
класифікаційні ознаки народних промислів в Україні, з’ясували основні причини, які
вплинули на їх активне поширення в минулому та виявили основні тенденції, що
визначають сучасний стан збереження та передачі досвіду виробництва унікальних
витворів мистецтв майстрами-аматорами.
Згодом Олена Олексіївна Скаченко презентувала студентам кафедри
міжнародного туризму вироби косівської й опішнянської кераміки та розповіла про
унікальний світ петриківського розпису.

У другій частині лекції Алла Михайлівна ознайомила присутніх із технологією
виробництва кролевецьких тканих рушників та продемонструвала сакральну
семантику таких виробів на прикладі родинного рушника, виготовленого її
прабабусею на початку ХХ століття в с. Буйвалове Кролевецького району Сумської
області.
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Найголовніша складова лекції була присвячена формуванню у студентів знань
про туристичні регіони поширення представлених народних промислів та
можливостей їх відвідування туристами під час проведення сучасних подієвих
заходів, якими є фестивалі, ярмарки, етнографічні експедиції.
Надалі кафедра міжнародного туризму та наукова бібліотека КНУКіМ
продовжуватиме впровадження інноваційних методик викладання навчальних
дисциплін та сприятиме національно-патріотичному вихованню молоді засобами
туризму.
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44. Лялька щастя для душі : [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://knukim.edu.ua/novunu/lyalka-shhastya-dlya-dushi/
Дата: 30.10.15

Днями, у читальній залі наукової бібліотеки КНУКіМ відбувся майстер-клас із
виготовлення авторської ляльки-мотанки.
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Провела його майстриня із Черкащини Валентина Миколаївна Мірошник.
Учасниками стали студенти 1 та 2 курсів напрямку підготовки «Туризм». Захід став
можливий завдяки величезній партнерській підтримці викладачів кафедри
міжнародного туризму та дирекції факультету ГРіТБ КНУКіМ.

Так, позитивний настрій майстер-класу задав Володимир Степанович
Антоненко, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародного
туризму, який вказав на нагальну потребу вивчення студентами навчальних
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дисципліни, спрямованих на поглиблення знань про українські самобутні традиції,
розширення уявлень про туристичні можливості України та формування на цих
засадах національно свідомих фахівців вітчизняної туристичної індустрії. Цьому
сприяє викладання другокурсникам вибіркової навчальної дисципліни «Український
етнічний туризм», яка і ставить за мету формування та утвердження серед
студентської молоді почуття патріотизму, національної свідомості, національної
гідності, громадянської позиції щодо важливості використання ресурсів українського
етнічного туризму для розвитку внутрішнього туризму та вітчизняної туристичної
індустрії в цілому.
Ігор
Олегович
Комарніцький,
кандидат
культурології, доцент, декан
факультету
готельноресторанного і туристичного
бізнесу вказав на важливість
проведення заходу в умовах
сьогодення і зазначив про те, що
саме очолюваний ним факультет
не
випадково
першим
започатковує
проведення
подібних майстер-класів, які
спрямовані на популяризацію
самобутніх народних традицій,
що мають регіональну специфіку
і можуть бути відомі та поширені нині для українських та іноземних мандрівників
завдяки туристичним подорожам та безпосередньо під час подієвих заходів з участю
сучасних майстрів-аматорів.
Наразі ФГРіТБ і надалі буде підтримувати ініціативи, запроваджені кафедрою
міжнародного туризму, що реалізуються під час викладання вибіркової навчальної
дисципліни «Український етнічний туризм» та інших навчальних дисциплін,
спрямованих на набуття та поглиблення знань про етнічну самобутність українців.
Куратор 1 курсу Тетяна Іванівна
Ткаченко, канд. географічних наук,
доцент кафедри міжнародного туризму
розповіла про важливість студентської
адаптації
першокурсників,
яка
формується за допомогою проведення
різноманітних комунікативних заходів,
спрямованих на розкритя уявлення про
майбутню професію. Важливо, що до
зустрічей зі студентами залучаються
професіонали екскурсійної діяльності
туристичного бізнесу та майстри
народної творчості.
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Нинішній захід, відзначила Тетяна Іванівна, по-особливому налаштовує
студентську аудиторію на позитивний настрій, креативні думки та психологічне
розвантаження, та водночас, формує цілісне уявлення про багатогранну особистість
фахівця індустрії туризму.
Алла Михайлівна Гаврилюк, кандидат наук з державного управління, доцент
кафедри міжнародного туризму
ознайомила
присутніх
з
історичними
витоками
виготовлення
ляльки-мотанки,
яка була родинним оберегом,
іграшкою,
захисницею
від
усіляких
хвороб,
символом
щасливого подружнього життя,
берегинею домашнього вогнища.
Опанувати
технологію
виготовлення
ляльки-мотанки
мала за обов’язок кожна дівчина,
так як вишити рушник собі на
весілля чи знати свій родовід до 7
коліна. І неодмінно дівчина це
робила у гарному настрої, з чистими та світлими думками і молитвами.
Звісно, часи бездуховності розірвали зв’язок поколінь і виготовлення лялькимотанки майже було втрачено. Однак, завдячуючи таким мисткиням як Валентина
Миколаївна Мірошник та багатьом іншим в Україні, сучасна молодь отримує
сакральні коди виготовлення ляльок-мотанок. Особливими оберегами стали лялькимотанки для наших воїнів на Сході Україні. Все частіше їх можна побачити й у
помешканнях українців.
«Отож, розпочинайте справу із завзяттям, гарним настроєм та світлими
думками», – зазначила Алла Михайлівна. Нехай виготовлені власноруч лялькимотанки стануть оберегами на все життя для всіх учасників майстер-класу й залишать
приємний спогад про навчання у КНУКіМ.
Далі Олена Олексіївна Скаченко,
зав. сектору методичної роботи наукової
бібліотеки
КНУКіМ
представила
майстриню, ознайомила гостей з її
творчістю.
За
допомогою
мультимедійної презентації студенти
познайомилися із двома колекціями
авторських ляльок, створених умілицею
Драбівського краю.
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Починаючи майстер-клас, Валентина Миколаївна Мірошник розповіла, що
створення ляльки – це захоплення, яке приносить задоволення для душі. Ляльки
народжуються під певним настроєм і в певний період часу, кожна з них має свою
історію створення, свій характер і свій образ.
Особливе значення майстриня приділяє
лялькам, що присвячені Материнству, Матері
– Берегині Роду …
Тій, хто життя дарує та тепло,
Яке звучить в наспіві колисковім.
Тій, хто нас в терпінні безкінечнім ростить,
Леліє, ставить на крило…
Серія «Материнство» включає вже 4 ляльки.
Враховуючи
величезну
кількість
охочих (у заході взяли участь більше 60
студентів,
викладачі
та
співробітники
бібліотеки), майстриня запропонувала для
початку вивчити основні технологічні
прийоми виготовлення ляльки-мотанки і
зробити «Ляльку Щастя…» – невеличку
ляльку-мотанку, яка стане спогадом про
найщасливіші моменти життя і, можливо,
закличе Щастя тим, хто його найбільше чекає.
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Сам процес роботи зайняв близько двох годин, які пролетіли непомітно та
засвідчили, що подібні зустрічі студентства із носіями самобутнього народного
мистецтва розфарбовують життя у різнокольорові барви, приносять радість і багато
щасливих спогадів.
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28 жовтня у виставковій залі наукової бібліотеки відкрилася персональна
виставка авторських ляльок-мотанок Валентини Мірошник. Триватиме вона до 14
листопада.
Запрошуємо бажаючих до бібліотеки, де поселилося Мистецтво!!!
Інформаційна довідка про майстриню
Валентина
Миколаївна
Мірошник –
викладач
Драбівської
дитячої школи мистецтв по класу
образотворчого мистецтва.
На даний час Валентина Мірошник
провела 7 персональних виставок.
Представляла Черкащину на виставці
майстрів
прикладного
мистецтва,
приурочену до річниці перепоховання
Т. Шевченка у Каневі.
Із 2013 року почала створювати
ляльки-мотанки,
висловлюючи
своє
авторське бачення народних традицій і
вірувань.
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Перша колекція авторських ляльок мала назву «Від душі». Вона включала
ляльки-торохтійки, ляльки-мотанки, ляльки-травнички, ляльки-щастя.
Друга колекція називається «Від щирого серця…». Включає 24 ляльки,
об’єднані у серії: «Україна», «Богині», «Пори року», «Віра, Надія, Любов і Мати їх
Софія», «Посвята Матері», «Ляльки Щастя на цілий рік».
Є ляльки поза серією, кожна уособлює певний образ: «Пава – символ сімейного
щастя», «Берегиня Роду», «Квітка папороті», «Ярославна», «Златояра», «Кравчиня».

45. Кожна квітка – чиясь доля… : [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://knukim.edu.ua/novunu/kozhna-kvitka-chiyas-dolya-2/
Дата 09.11.15

Напередодні Дня визволення України та Дня визволення Києва наукова
бібліотека КНУКіМ ініціювала і провела акцію «Посадимо квіти на Поле пам’яті
України».

2015 – 70-й рік Перемоги у Другій світовій війні. Український інститут
національної пам’яті до цієї дати презентував сайт «Поле пам’яті», на якому українці
можуть вшанувати пам’ять про загиблих на війні родичів.
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Друга світова війна торкнулась практично кожної української родини. Загинули
близько 4 млн. військових та більше 5 млн. мирних мешканців. І ми не маємо права
забути про минувшину, бо лише шануючи пам’ять про минуле – ми стаємо гідні
майбутнього.
На ініціативу бібліотеки згадати близьких і далеких родичів, які бачили Другу
світову війну, постраждали під час війни, своїми діями наблизили перемогу над
нацизмом, відгукнулася культурна спільнота КНУКіМ. Найактивніше до акції
долучилися:







Факультет магістерської підготовки, кафедра економіки та менеджменту
Наукова бібліотека
Кафедра міжнародного туризму
Кафедра готельно-ресторанного бізнесу
Кафедра музеєзнавства і пам’яткознавства
Кафедра культурології.

Викладачі і студенти розповіли про дідів і прадідів, які брали участь у бойових
діях, надіслали фотографії із сімейних альбомів та фотодокументів, які отримали сім’ї
загиблих.
Результатом акції стали персональні маки кожного воїна, висаджені на сайті
«Поле пам’яті».
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46. Книги листопада! : [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://knukim.edu.ua/novunu/knigi-listopada/
Дата: 11.11.15

Триває проект наукової бібліотеки КНУКіМ «12+ книг 2015 року». У листопаді
книгозбірня презентує 5 нових видань науково-педагогічного колективу, серед яких
три монографії, навчальний посібник та збірка вибраних нотних творів.
1. Бойко О. С. Художній образ в українському
народно-сценічному
танці:
монографія
/
О. С. Бойко. – Київ : Видавництво Ліра-К. – 204 с.
Монографія
є
одним
із
перших
мистецтвознавчих досліджень художнього образу в
українському народно-сценічному танці. У виданні
критично переосмислюється ряд положень і висновків
про ґенезу й типологію української народної
хореографії, фольклорний синкретизм.

БОЙКО ОЛЬГА СТЕПАНІВНА

Кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри
сучасної хореографії КНУКіМ.
Закінчила Київський національний університет
культури і мистецтв (2003 р.) за спеціальністю
«Хореографія»
та
здобула
кваліфікацію
«Балетмейстер народної хореографії, викладач
фахових дисциплін, артист»; аспірантуру (2006 р.),
захистила дисертацію та отримала ступінь кандидата
мистецтвознавства за спеціальністю 26.00.01 – теорія
та історія культури (2008 р.).
Напрямки наукових інтересів: народний танець
у системі національної культури, методологія та
методи
дослідження
проблем
української
танцювальної культури, питання сучасної хореографії
та хореографічної освіти в Україні.
Автор близько 20 статей з питань української та сучасної хореографічної
культури.
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2. Гарачковська О. О. ХХ століття в українській
поезії крізь призму сміху : монографія / Оксана
Гарачковська. – Київ : Альфа-М, 2015. – 560 с.
У монографії вперше комплексно осмислено
жанрово-стильові модифікації української віршованої
сатири й гумору ХХ століття, висвітлено теоретичні
питання жанрової типології вітчизняної поетичної
гумористики, основні етапи її становлення й
розвитку.

ГАРАЧКОВСЬКА ОКСАНА
ОЛЕКСАНДРІВНА
Кандидат філологічних наук, доцент кафедри
видавничої справи та мережевих видань Київського
національного університету культури і мистецтв.
1998 року закінчила Кам’янець-Подільський
державний педагогічний університет, 2003 р. –
Інститут післядипломної освіти Подільської державної
аграрно-технічної академії.
Із 2003 р. працювала в Київському
славістичному університеті на посаді завідувача
навчально-організаційного відділу, заступника декана
з навчальної та виховної роботи; у Київському
національному лінгвістичному університеті – на
посаді доцента кафедри слов’янської філології. З 2011
року – доцент Київського національного університету
культури і мистецтв.
У творчому доробку Оксани Гарачковської понад 60 наукових праць.
Дослідниця вивчає проблеми дитячої літератури, специфіку української віршованої
сатири й гумору, класичну спадщину вітчизняного та світового письменства XIX-XX
століть. Співавтор багатьох навчальних посібників: «Історія зарубіжної літератури
XX століття» (К.: ВЦ «Академія», 2010, 2012), «Історія української літератури XX –
початку XXI століття: у 3 т.» (К.: Академвидав, 2013-2014). Упорядник хрестоматії
«Українська література для дітей» (К.: ВЦ «Академія», 2011). Автор монографії
«Дивосвіт української літературної казки другої половини XX століття» (К.: АльфаМ, 2014).
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3. Ширман Р. Н. Обдури мене! Мок’юментарі в кіно
і на телебаченні : монографія / Р. Н. Ширман;
КНУКіМ. – Київ : КНУКіМ, 2015. – 204 с.
Дослідження, що базується як на вивченні робіт
видатних майстрів екрану, так і на власному творчому
досвіді,
допоможе
молодим
тележурналістам,
режисерам, операторам краще орієнтуватися у
складних стосунках між документальним та ігровим
кіно і телебаченням.
Мок’юментарі – специфічний вид екранної
творчості, псевдо документалістика.

ШИРМАН РОМАН НАТАНОВИЧ

Кінорежисер, заслужений діяч мистецтв
України.
Професор, завідувач кафедри режисури
телебачення Інституту кіно і телебачення
Київського національного університету культури і
мистецтв.
Співпрацює з національною кінематекою
України, студією «Інтер-фільм», телеканалами
«Інтер» та ін.
Заступник голови Національної спілки
кінематографістів України.
Автор книг: «Телевізійна режисура» (2004),
«Алхімія режисури» (2008), «Розумне телебачення»
(2011).
Лауреат Премії Кабінету Міністрів України
імені Лесі Українки (2009). Лауреат Премії імені Фелікса Соболєва (2006).
Володар гран-прі XVI Відкритого фестивалю документального кіно «Росія»
(2006), гран-прі за кращий ігровий фільм X Міжнародного Балканського
кінофестивалю (2009), лауреат багатьох міжнародних та вітчизняних кінотелефестивалів.
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4. Раденко Ю. В. Сценічна мова : навч. посіб. – Київ
: Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, 2015. –
317 с.: іл.
У навчальному посібнику аналізуються
теоретичні розробки та методики, художньо-мовні
принципи роботи на текстом для опанування
культурою і технікою сучасної сценічної мови.

РАДЕНКО ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
Доцент кафедри режисури телебачення
Київського національного університету культури і
мистецтв, заслужена артистка України, лауреат
конкурсу «Молодь України».
З 1985 року знімається в художніх фільмах
Одеської та Київської кіностудій; працює актрисою
Вінницького державного академічного музичнодраматичного
театру
ім.
М.
Садовського;
телеведучою програми «Зустріч із мером» та дитячої
програми «Чарівниця» на Вінницькому обласному
телебаченні. З 2003 року – актриса, а з 2006, після
закінчення Рівненського державного гуманітарного
університету (за спеціальністю режисер-постановник,
режисер-педагог), – директор Першого українського
театру для дітей та юнацтва (м. Львів); згодом –
викладач кафедри театрального мистецтва Львівського національного університету
імені І. Франка та оперної режисури Львівської консерваторії.
У творчому доробку Ю. В. Раденко: дитячий мюзикл «Пеппі Довга-панчоха»
А. Ліндгрен (2008); вистава за Кальдероном «З коханням не жартують» (2009);
дублювання художніх фільмів: «Мулен Руж», «Фанфан-тюльпан», «Касабланка» та
інші.
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5. Кириліна Ірина. Вибрані твори / упоряд., вступ.
стаття, метод. рекомендації Р. О. Лоцман. – КорсуньШевченківський : ФОП Гавришенко В. М., 2015. –
272 с.
Збірка вибраних творів видатного українського
композитора Ірини Кириліної представляє кращі
обробки народних пісень, духовно-патріотичних,
дитячих та ліричних пісень автора, методичні
рекомендації щодо виконання творів.

Заслужений діяч мистецтв України, член
Національної
спілки
композиторів
України,
викладач кафедри естрадного співу Київського
національного університету культури і мистецтв,
композитор Кириліна Ірина Яківна (зліва) та
упорядник збірки – лауреат всеукраїнських і
міжнародних вокальних конкурсів, кандидат
педагогічних наук, викладач кафедри теорії та
методики постановки голосу Національного
педагогічного
університету
імені
М.П. Драгоманова,
директор
ГО
«Народна
філармонія» Лоцман Руслана Олександрівна.
Збірка
відкриває
творчу
бібліотеку
мистецького об’єднання «Народна філармонія», що
з квітня 2014 року активно діє на теренах України та за кордоном. Разом з
композитором Іриною Кириліною, провідними артистами естради в рамках проекту
«Народна філармонія» було здійснено понад 250 концертів, благодійних акцій на
підтримку українських воїнів по військових частинах всіх областей України та в зоні
бойових дій.
За творами Ірини Кириліної випущено аудіодиск «Народна філармонія –
Героям України», готується методичний посібник для музичних шкіл та вищих
навчальних закладів.
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47. П’ятниця 13-те. Чи так все погано? : [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://knukim.edu.ua/novunu/p-yatnitsya-13-te-chi-tak-vse-pogano/
Дата: 13.11.15

В п’ятницю 13-го числа студенти факультету журналістики і міжнародних
відносин старших курсів бакалаврату та магістратури провели засідання дискусійного
клубу на тему: «Вплив релігії на людей». Фасилітатором круглого столу, а також
модератором заходу стала завідувач кафедри філософії, кандидат філософських наук,
доцент Катерина Михайлівна Кириленко. Участь в обговоренні взяли також
співробітники наукової бібліотеки КНУКіМ: завідувач відділу книгозберігання
Ярослав Анатолійович Якубенко, завідувач науково-методличного відділу Світлана
Геннадіївна Винокурова і завідувач сектору методичної роботи Олена Олексіївна
Скаченко.
Студенти
обговорили
наступні питання: як релігія
впливає на окрему людину, на
її свідомість, психіку та навіть
тіло; як релігія впливає на
спільноти людей, як можна
використати релігію з метою
керування (чи маніпулювання)
громадською
думкою;
як
релігія впливає на стосунки між
людьми нині, чи можна
вважати релігійний фактор
важливим
чинником
міжнародних
відносин
у
сучасному світі.
Ярослав
Анатолійович
Якубенко розповів студентам
про досвід комунікації між
представниками різних релігій,
який мав місце в його житті.
Цікавими
думками
з
приводу
тез,
що
обговорювалися в аудиторії,
поділилася
Світлана
Геннадіївна Винокурова. Її
точка зору знайшла жвавий
відгук серед студентів.
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48. Книги грудня : [Електронний ресурс].
http://knukim.edu.ua/novunu/knigi-grudnya

–

Режим

доступу:

Дата: 11.12.15

У рамках проекту наукової бібліотеки КНУКіМ «12+ книг 2015 року» у грудні
відбудеться презентація 6 нових видань, серед яких монографія, три навчальні
посібники, збірка науково-методичних праць та студії з літературознавства.
1. Безручко О. В. Українські кінематографісти,
педагоги: відновлені сторінки життя : монографія /
О. В. Безручко. – Київ : КиМУ, 2015. – Том 5. – 226 с.

Безручко Олександр Вікторович
Доктор мистецтвознавства, доцент, професор
кафедри режисури телебачення Київського національного
університету культури і мистецтв, професор кафедри кінотелемистецтва Київського міжнародного університету,
член-кореспондент
Міжнародної
академії
наук
педагогічної
освіти,
член
Національної
спілки
кінематографістів
України,
Національної
спілки
письменників України, Національної спілки журналістів
України, Міжнародної федерації журналістів.
З відзнакою закінчив кінофакультет Київського
державного
інституту
театрального
мистецтва
ім. І. К. Карпенка-Карого за фахом «режисер художнього
фільму» (майстерня Іллєнка Ю. Г.).
На Національній кіностудії художніх фільмів ім. О. П. Довженка працював
кінорежисером історичних художніх фільмів «Молитва за гетьмана Мазепу» (реж.пост. Іллєнко Ю.Г.), «Овід» (20 сер.; реж.-пост. У Тянь Минг, КНР), «Богдан-Зіновій
Хмельницький» (2 сер.; реж.- пост. Мащенко М. П.), «Серце світу» (5 сер.; реж.-пост.
Босович В.В.) та ін.
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Автор сценаріїв і режисер-постановник короткометражних художніх і
документальних фільмів «Портрет», «Голий», «Розвилка», «Мамочка», «Невідомий
Мазепа», «Марафон», «Бог любить Трійцю», «Степова пожежа» та ін.
Сфера наукових інтересів: дослідження історії, теорії екранних мистецтв, медіа
педагогіка. Займався науковою роботою у відділі кіно й телебачення ІМФЕ
ім. М. Т. Рильського Національної академії наук України.
Як консультант був залучений до роботи українсько-російської міждержавної комісії
з питань повернення до України культурних цінностей при Кабінеті Міністрів
України (передача архіву О. П. Довженка, українсько-російський проект «Повість
полум’яних років Олександра Довженка»). Брав безпосередню участь у розробці
українсько-російського проекту «Створення довідково-інформаційної бази даних
“Документальна спадщина О. П. Довженка”».
У КНУКіМ викладає дисципліни: «Аналіз творів кіно-, телемистецтва»,
«Аналіз сучасної кіно-, телепродукції», «Методика викладання фахових дисциплін»,
«Музична драматургія фільму та телепрограм», «Звукорежисура» тощо. Науковий
керівник магістрів спеціальності «кіно-, телемистецтво» й аспірантів зі спеціальності
«мистецтвознавство».
2. Прядко О. М. Спеціальні види зйомок : навч. посіб. /
О. М. Прядко. – Київ : Освіта України, 2015. – Кн. 1. – 380 с.

3. Прядко О. М. Спеціальні види зйомок :
навч. посіб. / О. М. Прядко. – Київ : Освіта
України, 2015. – Кн. 2. – 276 с.

Прядко Олександр Михайлович
Кандидат технічних наук, доцент, заслужений
працівник культури України. Фахівець у галузі техніки
реєстрації інформації, світлотехніки, кіно- та відео
технологій. Член Національної спілки кінематографістів
України.
Закінчив з відзнакою Київський політехнічний
інститут (1975). Автор 16 винаходів, має понад 100
друкованих праць та доповідей на науково-технічних
конференціях.
Техніко-технологічні
розробки
та
рекомендації автора були задіяні при створенні багатьох
кіно-, теле- та відеофільмів.
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4. Батєєва Н. П. Біомеханіка в
хореографії : навч.-метод. посіб. /
Н. П. Батєєва. – Харків : ФОП
Бровін О. В., 2015. – 156 с.

Батєєва Наталія Петрівна
Кандидат наук з фізичного виховання та спорту
(2014), доцент кафедри сучасної хореографії КНУКіМ.
Суддя національної категорії з акробатичного
рок-н-ролу Федерації рок-н-ролу України. Фахівець у
галузі теорії та методики складно координованих видів
спорту.
Закінчила Національний технічний університет
«Харківський
політехнічний
інститут»
за
спеціальністю: «фізичне виховання» (з відзнакою,
2003). Закінчила магістратуру Харківської державної
академії фізичної культури (ХДАФК) за спеціальністю:
«олімпійський і професійний спорт» та здобула
кваліфікацію «тренер-дослідник» (з відзнакою, 2004).
Автор методичних та практичних розробок з підготовки кваліфікованих
спортсменів акробатичного рок-н-ролу категорії «юнаки», «М-клас».
Автор понад 25 наукових публікацій, співавтор навчально-методичного
посібника «Акробатичний рок-н-рол» з підготовки кваліфікованих спортсменів
(2012).
У КНУКіМ працює з 2008 р. Викладає дисципліни: «Фізичне виховання»,
«Біомеханіка в хореографії». Сфера наукових інтересів: теорія та методика підготовки
спортсменів з акробатичного рок-н-ролу різного рівню кваліфікації, біомеханіка в
видах спорту з танцювальною спрямованістю.
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5. Актуальні питання сучасного мистецького та
освітнього процесів : зб. наук.-метод. пр. / упоряд.
І. А. Гавран. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова,
2015. – 76 с.
До збірки увійшли науково-методичні праці викладачів
факультету кіно і телебачення КНУКіМ:
Балабан Олександр Ілліч, заслужений артист України,
доцент, зав. кафедри акторів кіно ФКТ КНУКіМ;
Гавран Ірина Анатоліївна, кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри акторів кіно ФКТ КНУКіМ;
Левченко Олена Григорівна, доктор філософських наук, доцент кафедри акторів
кіно ФКТ КНУКіМ;
Липківська Анна Костянтинівна, кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент
кафедри акторів кіно ФКТ КНУКіМ;
Медведєва Алла Олександрівна, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри
тележурналістики, дикторів та ведучих програм ФКТ КНУКіМ;
Негреску Ігор Антонович, заслужений діяч мистецтв України, доцент кафедри
акторів кіно ФКТ КНУКіМ.
6. Гурбанська А. І. Слово – людина – світ : студії з
літературознавства,
культурології
та
соціальних
комунікацій. – Кіровоград : КОД, 2015. – 348 с.

Гурбанська Антоніна Іванівна
Доктор філологічних наук, професор. Народилася 21
листопада 1958 року в с. Грушка на Кіровоградщині. Закінчила
філологічний
факультет
Кіровоградського
державного
педагогічного інституту ім. О. С. Пушкіна (1979).
Упродовж 1989–2003 років –- викладач, старший
викладач, доцент кафедри української літератури, декан
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факультету довузівської і післядипломної освіти Кіровоградського державного
педагогічного університету імені Володимира Винниченка.
Від жовтня 2003 року – професор кафедри української мови і літератури,
директор Інституту доуніверситетської підготовки і післядипломної освіти, декан
Кіровоградського факультету, директор Інституту журналістики і міжнародних
відносин, проректор з наукової роботи Київського національного університету
культури і мистецтв.
У 1994 році захистила кандидатську дисертацію «Творчість Віктора Близнеця в
контексті української прози 60-70-х років XX століття» (Національний педагогічний
університет імені М. П. Драгоманова), а в 2010 – докторську «Жанровий
поліцентризм української повісті 60-80-х років XX століття» (Київський
національний університет імені Тараса Шевченка).
Автор близько 200 наукових праць з історії української літератури, теорії
літератури, культурології, соціальних комунікацій, навчально-методичних та
журналістських публікацій.
Відзначена подяками, нагороджена грамотами, знаком «Відмінник освіти
України» (2002), член Національної спілки журналістів України (2011).
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