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Н34  Наукова бібліотека. Літопис подій 2016 рік : дайджест / М-во культури 

України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Наук. б-ка ; уклад.: 

В. В. Лук’яненко, О. В. Бережна. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2016. – 245 с.: іл. 

 

 

Дайджест містить представлені в інтернет-просторі повнотекстові 

матеріали про культурно-просвітницьку діяльність наукової бібліотеки 

Київського національного університету культури і мистецтв упродовж 

2016 року.  

Видання призначене студентам, аспірантам, магістрантам, усім, хто 

цікавиться життям бібліотеки університету. 

 

УДК 027.7(477-25)«2016» 

ББК 78.34 
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Від укладачів 

 

Наукова бібліотека Київського національного університету культури і 

мистецтв є структурним підрозділом університету, що  здійснює інформаційну 

підтримку і супровід науково-дослідної та навчальної діяльності. 

Життєдіяльність бібліотеки є різноплановою, наповненою великою кількістю 

змістовних подій. Для зберігання інформації про історичні та значимі події, у 

2012 році започатковане щорічне видання «Літопис подій». 

 Враховуючи накопичений досвід, підготовлено цю збірку, яка охоплює 

події 2016 року: презентації нових книг; майстер класи та практичні заняття для 

студентів; художні та книжкові виставки; участь у науково-практичних 

семінарах і конференціях; кроки у здійсненні інформаційно-освітніх проектів. 

Проект «Скарби нації». Мета – дослідження і популяризація об’єктів 

нематеріальної культурної спадщини України за 6 напрямами: «Петриківський 

розпис»; «Косівська мальована кераміка»; «Кролевецькі ткані рушники»; 

«Козацькі пісні Дніпропетровщини»; «Опішнянська кераміка»; «Культура 

хліба». За першими трьома напрямами створено відповідні інформаційно-

бібліографічні ресурси. Інформаційний проект «12+ книг року». Мета – 

інформування спільноти про нові видання (монографії, навчальні посібники, 

словники), авторами яких є   викладачі університету, які  опубліковані у 

поточному році та поповнили  фонд бібліотеки. У рамках проекту «12+ книг 

року» проводяться презентації найновіших наукових доробків викладачів 

Київського національного університету культури і мистецтв.  

Матеріал подано у хронологічному порядку висвітлених подій. 
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1. «12+ книг року» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://lib.knukim.edu.ua/12knig-roku-pidsumki-2015/ 

Дата: 18.01.16 

Підбиваємо підсумки інформаційного проекту Наукової бібліотеки 

КНУКіМ, започаткованого у січні 2015 року. 

Мета проекту – інформування наукової, педагогічної і мистецької 

спільноти України про нові видання викладачів університету, що публікувалися 

у поточному році і є у фонді бібліотеки. 

Упродовж 2015 року, на початку кожного місяця на сайті університету та 

у виставковій залі бібліотеки було представлено 28 нових видань. 

Структура видань за інформаційними ознаками наступна: 10 монографій, 

15 навчальних посібників і підручників, 2 збірки науково-методичних праць, 1 

нотне видання. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найбільшу частку, а саме 53,6%, складали навчальні видання 

(підручники і навчальні посібники). На другому місці – наукові видання 

(35,7%). 
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Книги, рекомендовані Міністерством освіти і науки України 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Із загальної кількості представлених книг, 21,4% (6 видань) мають гриф 

Міністерства освіти і науки України. 

Автори – лідери за кількістю представлених книг: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Два автори, а саме: К. М. Кириленко, О. М. Прядко презентували у рамках 

проекту по дві книги.  



6 
 

Автори – викладачі кафедр: 

 

Учасниками проекту стали науковці 12 кафедр та двох факультетів 

КНУКіМ. 

5 книг презентували викладачі кафедри філософії. 

По 2 книги – викладачі: 

 кафедри видавничої справи; 

 кафедри режисури телебачення. 

По 2 книги – викладачі: 

 кафедри книгознавства і бібліотекознавства; 

 кафедри сучасної хореографії; 

 кафедри операторської майстерності 

По 1 виданню – викладачі: 

 кафедри естрадного співу (нотна збірка) 

 кафедри звукорежисури 

 кафедри міжнародного туризму 

 кафедри режисури естради і масових свят 

 кафедри фольклору, народного пісенного і хорового мистецтва 
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Структура контингенту авторів  

за наявністю наукового або почесного звання: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З 28 видань, представлених у проекті, 5 видань, підготовлені авторами – 

докторами наук, зокрема: 

 доктор мистецтвознавства (О. В. Безручко), 

 доктор філологічних наук (А. І. Гурбанська, М. С. Тимошик), 

 доктор філософськи наук (С. Д. Безклубенко, І. П. Печеранський). 

14 видань підготовлені авторами, які мають наукове звання «Кандидат 

наук». 
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5 видань підготовлені викладачами, які мають почесні звання: 

 Заслужений діяч мистецтв України. 

 Заслужений працівник культури України. 

 Заслужена артистка України. 

Крім того, у рамках проекту проведено 4 заходи – презентації наукових 

праць викладачів КНУКіМ: 

 навчального посібника «Гостинність в українській традиційній 

культурі» кандидата історичних наук, професора кафедри готельно-

ресторанного бізнесу Валентини Русавської; 

 монографії «Цензура в публічних бібліотеках України 1917–1939 

рр.» кандидата історичних наук, доцента кафедри книгознавства і 

бібліотекознавства Олени Каракоз; 

 підручника «Культура і наука» кандидата філософських наук, 

доцента, завідувача кафедри філософії Катерини Кириленко; 

 навчального посібника «Філософська абетка» кандидата 

філософських наук, доцента, завідувача кафедри філософії Катерини 

Кириленко. 

Підсумовуючи результати проекту «12+книг року» зазначимо, що ця 

форма бібліотечної роботи актуальна і доцільна для реалізації у науковому 

просторі вищого навчального закладу. 

Проект позитивно впливає на розвиток співпраці бібліотеки та кафедр 

університету, сприяє налагодженню книгообміну з авторами. 

Завдяки проекту пропагуються здобутки науково-педагогічних 

працівників університету, зміцнюються позиції бібліотеки в інформаційному 

середовищі КНУКІМ. 
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2. Книги січня в контексті проекту «12+ книг 2016 року» 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lib.knukim.edu.ua/knigi-

sichnya-v-konteksti-proektu-12-kni/ 

Дата: 21.01.16 

Шановні студенти, аспіранти, науково-педагогічний колектив Київського 

національного університету культури і мистецтв, Наукова бібліотека розпочинає 

інформаційний проект«12+ книг 2016 року». 

Мета проекту – інформування наукової, педагогічної і мистецької 

спільноти України про нові наукові видання викладачів університету, що 

публікуватимуться в 2016 році. 

Нагадуємо, що у 2015 на сайті Наукової бібліотеки КНУКіМ було 

представлено 28 різноманітних за тематикою і структурою видань: монографії, 

навчальні посібники, підручники, словники та збірки наукових праць. 

У січні вашій увазі представлені три навчальні посібники, видані у грудні 

2015 року. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Долбенко Т. О. Зберігання документів у бібліотеках: навч. посіб. / 

Т. О. Долбенко, Ю. І. Горбань. – Київ: Видавництво Ліра-К, 2015. – 288 с. 
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У навчальному посібнику розкриваються питання: стабілізації та 

реставрації документів, зберігання документації унікальної цінності, страхового 

фонду, причини руйнування бібліотечних документів, юридичне право щодо 

зберігання документів у бібліотеках. 

Долбенко Тетяна Олексіївна – доктор 

культурології, професор Київського національного 

університету культури і мистецтв, заслужений 

працівник культури України, член-кореспондент 

Міжнародної Академії Інформатизації, член 

спеціалізованих Вчених рад для захисту 

кандидатських і докторських дисертацій КНУКіМ, 

очолює наукову школу з дослідження проблем 

дитячого читання в Україні. 

Автор близько 100 наукових праць, у тому числі 

монографій: «Активізація пізнавальної діяльності 

підлітків» (2003 р.) та «Теоретико-методологічні 

засади прикладних досліджень активізації 

пізнавальної діяльності дітей» (2013 р.). Розробляла і 

брала участь у республіканських наукових дослідженнях. 

Сфера наукових інтересів: актуальні проблеми в галузі бібліотекознавства, 

фондознавства та документознавства, інформаційна політика, система 

підготовки кваліфікованих бібліотечно-інформаційних кадрів. 

 

Горбань Юрій Іванович – кандидат культурології, 

доцент кафедри книгознавства і бібліотекознавства, 

директор Наукової бібліотеки Київського 

національного університету культури і мистецтв. 

Автор близько 30 наукових та навчально-методичних 

друкованих праць, у тому числі монографії «Дерев’яні 

церкви Полтавщини» (2014 р.), підручник 

«Інформаційний бізнес» (2015 р.). Учасник численних 

всеукраїнських та міжнародних науково-практичних 

конференцій і семінарів. 

Сфера наукових інтересів: історія української культури, 

зберігання книжкових пам’яток, інновації в бібліотечній справі, менеджмент 

сучасної бібліотеки, інформаційний бізнес. 
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2. Корнієвський О. А. 

Становлення і розвиток 

державності та громадянського 

суспільства в Україні: навч. 

посіб. / О. А. Корнієвський. – 

Чернігів: Освітній центр, 2015. – 

260 с. 

У навчальному посібнику 

висвітлено особливості 

становлення державності та 

інститутів громадянського 

суспільства в різні періоди історії 

України, перш за все, різних за 

цілями своєї діяльності об’єднань 

громадян та інституту місцевого 

самоврядування. Проаналізовано 

політико-правове середовище та 

основні етапи розвитку 

громадянського суспільства, його 

взаємодію з державою в незалежній 

Україні. 

Корнієвський Олександр Анатолійович – 

доктор політичних наук, Заслужений діяч науки і 

техніки України, завідувач сектору громадянського 

суспільства Національного інституту стратегічних 

досліджень. 

У 1993 р. захистив дисертацію на здобуття 

наукового ступеня кандидата історичних наук – 

«Молодіжний рух в новітній історії України (друга 

половина 80-их – початок 90-их років)», у 2011 р. – 

дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора 

політичних наук – «Громадські об’єднання в системі 

національної безпеки України». 

Корнієвський О. А. є автором і співавтором 

понад 160 наукових публікацій та навчально-методичних праць; членом 

редколегії науково-популярних видань енциклопедичного характеру «Україна – 

Європа: хронологія розвитку» (2008–2011), «Україна і світ 2009-2011, 

співавтором та науковим редактором окремих розділів цих видань. 
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3. Право інтелектуальної 

власності: авторсько-правовий 

аспект: навч. посіб. для вищ. навч. 

закл. / Т. І. Биркович, І. С. Бондар, 

Р. Б. Шишка, І. М. Сопілко, Н. В. 

Філик та ін.; М-во освіти і науки 

України, М-во культури України, 

Київ. нац. ун-т культури і 

мистецтв. – Київ: Вид. центр 

КНУКіМ, 2015. – 280 с. 

У навчальному посібнику 

розкриваються основні положення 

правової охорони і захисту прав на 

об’єкти інтелектуальної власності, 

змісту та обсягу майнових і 

немайнових прав, правовий аналіз 

договорів у сфері інтелектуальної 

власності. 

 

 

 

Співавтори: 

Бондар Ігор Савич – в. о. ректора Київського 

національного університету культури і 

мистецтв, доцент, заслужений працівник 

культури України. 

Биркович Тетяна Іванівна – доктор наук з 

державного управління, доцент, завідувач 

кафедри державного управління і права 

Київського національного університету 

культури і мистецтв. 
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3. Книга лютого [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://lib.knukim.edu.ua/kniga-lyutogo/  

Дата: 12.02.16 

Триває інформаційний проект «12+ 

книг 2016 року». У лютому Наукова 

бібліотека КНУКіМ презентує монографію 

кандидата мистецтвознавства, доцента, 

завідувача Кафедри сучасної хореографії 

Ольги Бігус – «Народно-сценічна хореографія 

Прикарпатського регіону». 

У монографії вперше комплексно 

проаналізовано стан наукового висвітлення 

народно-сценічної хореографії 

Прикарпатського регіону, визначено 

особливості становлення хореографічних 

традицій Прикарпаття, досліджено обряди, 

звичаї та фольклор як основу народного 

танцювального мистецтва краю. 

 

 

                         Бігус Ольга Олегівна 

Кандидат мистецтвознавства, доцент, 

магістр державного управління. 

Трудову діяльність розпочала в 14-річному 

віці на посаді артистки балету Державного 

Гуцульського ансамблю пісні і танцю Івано-

Франківської обласної філармонії. 

Закінчила Київський національний 

університет культури і мистецтв (з відзнакою) і 

Національну академію державного управління при 

Президентові України (з відзнакою). 

Президентський стипендіат, стипендіат 

Кабінету Міністрів України. 

Із 2011 року – завідувач Кафедри сучасної 

хореографії Київського національного університету культури і мистецтв. Із 2014 

року – в. о. ректора Луганської державної академії культури і мистецтв. 

Викладає дисципліни: «Теорія та методика викладання українського 

народно-сценічного танцю» та «Етнографія». 

Автор близько 30 наукових та навчально-методичних праць. 
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4. Косівська майоліка – диво Гуцульщини [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://lib.knukim.edu.ua/kosivska-mayolika-divo-

guculshhini/  

Дата: 25.02.16 

У Науковій бібліотеці КНУКіМ відбулася зустріч першокурсників і 

викладачів Кафедри міжнародного туризму ФГРіТБ із косівським майстром-

гончарем Михайлом Сусаком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відкрив зустріч Юрій Горбань, кандидат культурології, доцент, директор 

бібліотеки КНУКіМ, зазначивши, що 2015-2016 навчальний рік став багатим на 
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культурно-просвітницькі, науково-пізнавальні, виставкові заходи, що 

реалізувалися у рамках проекту «Скарби нації». Найбільш продуктивно 

співпраця відбувається з Кафедрою міжнародного туризму Факультету готельно-

ресторанного і туристичного бізнесу КНУКіМ. 

У вступному 

слові доктор 

географічних наук, 

професор, завідувач 

Кафедри міжнародного 

туризму Володимир 

Антоненко привітав 

студентство 1-го курсу 

напряму підготовки 

«Туризм» з початком 

нового навчального 

семестру та наголосив, 

що студенти і викладачі 

кафедри, знайомлячись 

у рамках проекту із 

творчістю українських 

майстрів прикладного декоративного мистецтва, реалізують освітню функцію, 

поглиблюють теоретичні знання та навички, беруть участь у популяризації 

нематеріальної культурної спадщини. 

Алла Гаврилюк, 

кандидат наук з державного 

управління, доцент Кафедри 

міжнародного туризму, 

продовжила думку 

Володимира Степановича і 

зазначила: «Подібні зустрічі 

формують уявлення 

студентської аудиторії про 

об’єкти нематеріальної 

спадщини українського 

народу. Важливим у цьому 

контексті є зустрічі з 

носіями української 

автентики, які формують у 

майбутніх фахівців 

вітчизняної туристичної індустрії багатогранне уявлення про унікальні ресурси 

української національної самобутності, стверджують активну громадянську 

позицію, патріотизм».  
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Тому надзвичайно важливо такі заходи проводити з перших років навчання 

з тим, щоб виховати фахівця-туризмознавця патріотом своєї справи. 

Завідувач сектору методичної роботи бібліотеки Олена Скаченко 

представила учасникам заходу презентацію про гончарські осередки України 

загалом, акцентувавши увагу на дивовижній майоліці Гуцульщини – керамічних 

виробах з містечка Косова, що на Івано-Франківщині. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кожен із провідних центрів 

гончарства має самобутні традиції 

виробництва, історично сформовані 

системи оздоблення виробів, 

асортиментний склад продукції. 

Особливості виробництва залежать від 

якості місцевої глини, специфічних 

місцевих традицій. 

У 2014 р. косівську кераміку 

номінували до Репрезентативного 

списку нематеріальної культурної 

спадщини людства ЮНЕСКО. 

Досліджуючи та популяризуючи 

косівську майоліку, наш навчальний 

заклад вносить вклад у розвиток 

гончарства Гуцульщини. 

На сьогодні в Косові працює 

більше 25 гончарів.  
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Михайло Сусак займається керамікою більше 30 років. Майстер 

представив свої вироби, серед яких переважають декоративні тарелі, вази, 

підсвічники, окарини, миски, дзбанки. Тематика розписів – поєднання 

рослинних і геометричних мотивів. Інколи майстер будує орнамент на 

переважанні коричневого кольору. Михайло Миколайович розповів студентам, 

що характерні кольори косівської кераміки – жовті, зелені, коричневі на білому 

фоні, візерунки – як рослинно-геометричні, так і сюжетні. Унікальною є техніка 

оздоблення кераміки – «ритування» або «гравірування». Для виробів з Косова 

характерний подвійний випал. Це додає їм практичності та міцності. 

На виставці, організованій у читальній залі, учасники заходу мали 

можливість ознайомитися із специфікою орнаментального оформлення 

декоративних тарелів, вжиткового посуду, підсвічників, окарин різних форм. 

Наприклад, сюжетні картини на теми «Музики», «Весілля» допомогли 

знайомству з історико-етнографічними особливостями Івано-Франківщини, 

різноманіттям музичних інструментів, крою весільного вбрання і прикрас. 

  



18 
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5. Безмежні «Грані творчості» Наталії Лопухової [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://lib.knukim.edu.ua/bezmezhni-grani-

tvorchosti-natalii-l/ 

Дата: 02.03.16 

У Науковій бібліотеці КНУКіМ 

відбулося урочисте відкриття виставки 

«Грані творчості» заслуженого 

художника України, доцента Кафедри 

графічного дизайну і реклами Наталії 

Лопухової та вихованців її мистецької 

студії «Майстер та її учні» 

Розпочалася презентація виставки 

виступом вокального ансамблю 

Факультету музичного мистецтва 

КНУКіМ «Ad libitum» та вітанням 

Наталії Олександрівни з її 50-річним 

ювілеєм. 
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Безліч теплих слів на адресу художниці звучали з вуст декана Факультету 

дизайну та реклами Вікторії Василівни Соломатової, заступника декана 

Факультету культурології Олени Олександрівни Каракоз. Колеги побажали 

Наталії Олександрівні здоров’я, натхнення, щастя і душевної гармонії.    
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Завідувач Кафедри графічного дизайну і реклами Тетяна Олександрівна 

Божко приєдналася до слів-вітань та відзначила особливу натхнену сутність 

Наталії Лопухової: «Є люди, які в житті завжди діють за шаблоном, але 

Наталія Олександрівна до цих людей не належить. Усе її життя – це справді 

творчість, несподівані рішення, емоції, які йдуть від щирого серця, це 

натхнення, яким вона живе. 

Світ перетворюють мрійники, і мені дуже хочеться, щоб наші студенти 

були неординарними особистостями, які дивують і змінюють світ. Такими, як 

Наталія Олександрівна!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для проведення заходу приміщення бібліотеки було обране не випадково. 

За словами Наталії Лопухової, атмосфера книгозбірні спонукає до міркувань, 

допомагає глибше зануритися у сенс картин, надихає на творчість. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

Модератором заходу був директор Наукової бібліотеки КНУКіМ Юрій 

Іванович Горбань, який радо зустрічав і представляв усіх поважних гостей.  

Студентські роботи презентовані як плакати музеїв Києва, котрі група 

ДХМг-15 відвідала під час проходження зимової практики. Із захопленням 

розповідає про свій графічний витвір учасник виставки – студент цієї групи Іван 

Гудима. На виставці їх два – плакат музею трипільської культури, виконаний у 

техніці графіка, та плакат-колаж музею досягнень братів Кличко. Останній був 

створений Іваном, як уособлення того, що людина, в якої є мрія, може змінити 

світ та досягти справжніх висот. Хлопець зазначає: «Вони – чемпіони, вони 

досягнули. Це є історія однієї мрії». 
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Роботи самої Наталії Лопухової на виставці представлені як з періоду її 

студентських років, так і сьогочасності. Можна було побачити і станкові 

акварельні роботи, і приклади книжкової графіки та живопису. Центральними 

картинами стали нещодавно створені ікони. Вони виконані у техніці левкас на 

липових дошках із використанням сусального золота, за зразком старовинних 

ікон часів українського бароко.   
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Зараз Наталія Олександрівна планує створити проект «Старий Київ». «Я 

хочу представити старі фотографії 1917 року, але не як звичайний відбиток 

давнини, а як моє відчуття іншого покоління, може зображення будуть з 

якимись театральними діями, фрагментами вистав», – ділиться задумами 

мисткиня.   
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6. Книги березня [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://lib.knukim.edu.ua/knigi-bereznya-2016/  

 

Дата: 04.03.2016 

У рамках інформаційного проекту «12+ книг року» Наукова бібліотека 

КНУКіМ презентує «Книги березня», а саме монографію та два навчальні 

посібники викладачів вишу. 

1. Печеранський І. П. Вступ до 

філософії неперервної освіти: 

монографія/І. П. Печеранський. – 

Камянець-Подільський: ПП «Медобори-

2006», 2015. – 264 с. 

У монографії запропонований досвід 

комплексного філософського осмислення 

неперервної освіти, як багатогранного 

явища постсучасності. 

 

 

 

 

 

 

Ігор Петрович Печеранський 

Доктор філософських наук, доцент 

Кафедри філософії КНУКіМ. 

Коло наукових інтересів – історія 

релігійної філософії та православного 

богослов’я, філософія освіти та 

гуманістична педагогіка, політична 

філософія, методологія культурологічних 

досліджень. 

Автор 4 монографій та 65 наукових і навчально-методичних праць. 

Викладає дисципліни: «Філософія», «Культурологія», «Історія зарубіжної 

культури», «Логіка», «Філософія культури». 
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2. Барнич М. М. Майстерність 

актора: техніка «обману»: навч. 

посіб. – Вид. 2., випр. і доповн. – Київ: 

Ліра-К, 2016. – 304 с. 

Автор посібника на основі 

наукових досліджень розробив та 

випробував на практиці техніку 

«обману» глядача, яка тісно пов’язана 

з акторським переживанням та є 

невід’ємною його складовою. У книзі 

розглядається природа акторського 

почуття, подаються вправи для 

створення життя в ролі. 

 

 

 

 

 

Михайло Михайлович Барнич 

Актор театру та кіно, кандидат 

мистецтвознавства, доцент, завідувач 

Кафедри тележурналістики, дикторів та 

ведучих телепрограм Київського 

національного університету культури і 

мистецтв. 

Автор понад 30-ти наукових статей та 

навчально-методичних праць. 

Член Національної спілки 

кінематографістів України. 
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3. Костюченко О. В. Психологія ефективності 

фахівця індустрії моди: навч. посіб. / 

О. В. Костюченко, Л. П. Дихнич. Київ: Ліра-К, 

2016. – 464 с. 

У посібнику розглядаються психологічні основи 

професійної самореалізації фахівців індустрії 

моди. Наведені приклади відомих та авторських 

психолого-педагогічних засобів та методик 

залучення до професійної діяльності на 

рекреаційній основі. 

 

 

 

Олена Вікторівна Костюченко 

Доктор психологічних наук, доцент Кафедри 

індустрії моди. 

Займається дослідженням актуальних питань 

розвитку психології у менеджменті індустрії моди. Є автором нових освітньо-

професійних програм. Науковий доробок становить більше п’ятдесяти наукових 

та науково-методичних праць. 

Викладає дисципліни з професійно-орієнтованого блоку: 

«Психотехнології у fashion-бізнесі»; «Комплексний тренінг фахівця індустрії 

моди»; «Психологія художньої творчості». 

 

              Людмила Петрівна Дихнич 
Завідувач Кафедри індустрії моди, кандидат 

історичних наук, доцент. Захистила кандидатську 

дисертацію на тему: «Феномен моди в соціокультурних 

процесах ХХ століття». Викладає дисципліни з 

професійно-орієнтованого блоку: «Історія та теорія 

моди»; «Організація та режисура показу мод». 

Є провідним фахівцем в галузі індустрії моди. 

Автор нових освітньо-професійних програм та 

публікацій у фахових виданнях за напрямом кафедри. 

Проходила стажування у відомих закладах fashion-

індустрії в США, Італії та Росії. 

Сфера наукових інтересів: феномен моди в соціокультурних процесах ХХ 

ст., художні практики і стилістичні течії у мистецтві ХХ ст. (від модерну до 

постмодерну), тенденції розвитку індустрії моди в Україні.  
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7. Зі святом весни! [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://lib.knukim.edu.ua/zi-svyatom-vesni/ 

Дата: 04.03.2016 

Кожна жінка має почувати себе прекрасною. Щоб нагадати про це просте, 

але важливе правило, до Дня 8 Березня в Науковій бібліотеці КНУКіМ провели 

неймовірну музичну імпрезу, присвячену чарівним жінкам і весні. 

Головний організатор дійства – директор бібліотеки, кандидат 

культурології Юрій Іванович Горбань, який відкрив свято. 

Урочиста програма була наповнена піснями, музичними виступами, 

гуморесками та привітаннями, що звучали від мужніх, сильних і завзятих 

чоловіків, студентів університету. А жартівливі репліки і постійні компліменти 

ведучих розтопили серця всіх присутніх дам. 

«Відпочиньте в цей день від життєвих турбот, відчуйте себе королевою, 

станьте найщасливішою жінкою і залишайтесь нею назавжди», – бажав жінкам 

ведучий Сергій. 

Репертуар концерту змінювався від класичних композицій до сучасних 

пісень на будь-який смак. 

Охочих відвідати концерт було доволі. Присутні в залі були заінтриговані, 

тому що до цього моменту нічого подібного в науковій бібліотеці не відбувалось, 

і ніхто не знав, які емоції викличе це дійство. 
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На завершення концертної програми Юрій Іванович привітав жінок зі 

святом: «Я хочу висловити свою любов жінкам. Дякую вам, що ви у нас є. Зі 

святом весни вас! Святом кохання і радості!» 
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Щиру подяку за святковий концерт від усіх присутніх жінок висловила 

доктор психологічних наук, професор, декан Факультету культурології Людмила 

Євгеніївна Просандєєва: «Дуже дякую Юрію Івановичу і всім працівникам 

бібліотеки за таке яскраве свято. Сьогодні прозвучали дуже приємні слова з вуст 

ведучих про те, що чоловіки готові на будь-які вчинки заради жінок, але й жінки 

готові заради чоловіків на все. Хочу побажати нашій прекрасній частині людства 

щастя, оптимізму, кохання, добра і, щоб в нашій країні було так само мирно і 

затишно, як на сьогоднішньому святі!» 

Чудовий концерт напередодні 8 Березня став найкращим подарунком 

прекрасним жінкам Київського національного університету культури і мистецтв! 
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8. Є в Шевченка народження дата – дати смерті в Шевченка немає! 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lib.knukim.edu.ua/ie-v-

shevchenka-narodzhennya-data-dati-sm/ 

Дата: 14.03.2016 

До 202-ої річниці від дня народження великого українського генія Тараса 

Григоровича Шевченка у КНУКіМ провели літературно-мистецьку годину 

«Т. Г.Шевченко: у слові – вічність!». 

 

Творча молодь Наукової бібліотеки і студенти Факультету культурології 

КНУКіМ як організатори дійства і великі шанувальники творчості Кобзаря 

уславлювали пам’ять видатного письменника і митця піснями, уривками з його 

творів та сучасними поетичними рефлексіями. 

Святковий концерт українськими народними піснями відкрив хор Кафедри 

народнопісенного та хорового мистецтва імені Станіслава Павлюченка 

(художній керівник і головний диригент – кандидат мистецтвознавства, 

професор Олена Скопцова). 

«Нині Тарас Шевченко став центральною постаттю українського 

народу, його духовним символом, епіцентром національної честі. Його 

творчість слугує об’єднанням української нації, утвердженням державності 

України. Шевченко уособлює собою український національний дух. Він жив і 

творив для України.  Нам є,  чим  пишатися  у  минулому  і  нам  є  на основі  чого  
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проектувати наше самодостатнє майбутнє. Тарас Григорович Шевченко – це 

геній усіх часів та народів, а його книга «Кобзар» – Біблія українського 

народу!» – зауважив кандидат культурології, директор Наукової бібліотеки 

КНУКіМ Юрій Іванович Горбань. 
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Шевченкове слово звучало у виконанні студентів та гостей університету: 

Анжеліки Кирієнко, Григорія Бутовича, Назара Каруна та Сергія Люльчука. 

Поезія Тараса Григоровича Шевченка і сьогодні живить патріотичні почуття 

сучасної молоді, залишаючись еталоном ставлення до людини, нерозривності 

національного і загальнолюдського, пошанування національної та людської 

гідності, що підкреслила чуттєвим виконанням уривку з поеми «І мертвим, і 

живим, і ненародженим» студентка Факультету культурології Тетяна 

Михайлова. 
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Креативність виконавців була на найвищому рівні: твори Кобзаря лунали 

навіть у реп-версії. Така ідея виникла в одного зі студентів-книгознавців, соліста 

гурту «Апокриф» – Михайла Невідомського та солістки Альбіни Савойської.  
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Протягом концерту ведучі Зоряна Криворучко і Ніна Герасимчук, 

студентки групи КББ-43, розповідали про поета й художника, наголошуючи на 

важливості його творчості не лише для українців, а й для усього світу. 

Як бачимо, актуальність творів Тараса Григоровича сьогодні усе більше 

зростає – беззаперечне явище, яке під час літературно-мистецької години 

підтвердила творча молодь Наукової бібліотеки і студенти Факультетів 

культурології та музичного мистецтва КНУКіМ. 

 

І тепер наш Тарас в кожній хаті. 

З нами словом живим розмовляє 

Є в Шевченка народження дата – 

Дати смерті в Шевченка немає. 
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9. День поезії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://lib.knukim.edu.ua/den-poezii/ 

Дата: 22.03.2016 

Що таке поезія? 

Це – свято: 

Грає в тобі музикою слів, 

Молодечо, радісно, крилато 

Воскресає іскру з почуттів … 

З нагоди Всесвітнього дня поезії в читальній залі Наукової бібліотеки 

КНУКіМ провели літературно-мистецьку годину «Інший вимір». 

Відкрив захід кандидат культурології, доцент, директор Наукової 

бібліотеки КНУКіМ Юрій Іванович Горбань: «Згідно з резолюцією ЮНЕСКО, 

яка проходила в 1999 році в Парижі, було прийнято рішення щорічно 21 березня 

відзначати Всесвітній день поезії. Вперше святкування відбулося в 2000 році. 

Відтоді всі креативні люди збираються разом, щоб поділитися власними 

поезіями та пройнятися силою найкращих поетичних творів. Поезія надихає, 

звеличує, окриляє. Тому нехай сьогоднішнє свято подарує вам натхнення та 

додасть життю кольорів!»  
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На зустрічі були присутні видатні постаті української літератури, серед 

яких: 

Дмитро Лазуткін – український поет, журналіст, лауреат літературних премій 

«Смолоскип», «Гранослов», «Літературний Олімп», «Культреванш»; 
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Анна Малігон – українська поетеса, письменниця, лауреат літературних премій 

«Благовіст», «Ватерлінія», міжнародної недержавної україно-німецької 

літературної премії імені Олеся Гончара; 

Оксана Боровець – поетеса, редактор журналу Корейського культурного центру 

«Мугунхва», організатор міжнародного фестивалю «Каштановий дім», 

мистецьких квартирників «ЗвиЧАЙні вірші»;  
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Алла Миколаєнко – поетеса, журналіст, член Національної спілки письменників 

України, лауреат літературних премій «Смолоскип», «Благовіст». 

Гості літературно-мистецької години із задоволенням та захопленням 

слухали вірші з вуст молодих авторів – студентів КНУКіМ. Своєю творчістю 

порадували присутніх: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Алла Радзівіл – 
студентка 4-го курсу, групи КББ – 

42 

 

Марина Миколаєнко – 
поетеса, автор поетичної збірки 

«Танго у твоєму вікні» 
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У віршах поети продемонстрували, як тонко відчувають навколишній світ. 

Вони чують шепіт дощу, спів квітки, сміх неба, тому й можуть говорити про 

прекрасне не буденно, а високими римованими словами. 

  

   

Анна Тульєва – 
студентка 2-го курсу, групи КББ-54 

 

Лілія Борисенко – 
студентка 1-го курсу групи КББ-45 
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Різноманіття тем приємно вразило: тут лунали вірші про щирі людські 

почуття, філософські життєві роздуми. 

Без уваги автори не залишили актуальну та болючу тему для українців – 

війну. Кожен з поетів по-своєму торкнувся її: хто напряму, як Д. Лазуткін 

(присвятив вірш «Реквієм на дощі» черкащанину Сергію Амбросу, який загинув 

під час обстрілу міста Широкіне) та А. Тульєва (присвятила поетичні рядки воїну 

– своєму однокурснику), хто опосередковано – читаючи лірично-філософські 

вірші на теми буття і смерті, любові й чекання. Це ще одне свідчення того, як 

сильно поетові болить все, що хвилює суспільство. 
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Усіх, хто не зміг послухати поетичні твори в авторському виконанні, 

запрошуємо прочитати збірки поетів до університетської бібліотеки. 
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10. Свято народження книги [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://lib.knukim.edu.ua/svyato-narodzhennya-knigi/ 

Дата: 24.03.2016 

У Науковій бібліотеці КНУКіМ відбулася презентація спільного творіння 

Тетяни Олексіївни Долбенко та Юрія Івановича Горбаня – навчального 

посібника «Зберігання документів у бібліотеках», який вони присвятили 

питанням: стабілізація та реставрація документів, зберігання документів 

унікальної цінності, зберігання страхового фонду, причини руйнування 

бібліотечних документів, юридичне право щодо зберігання документів у 

бібліотеках. 
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«Науково-педагогічний склад КНУКіМ постійно поповнює бібліотечний 

фонд України, сприяючи розвитку освіти, культури та мистецтва нашої 

держави»: такими словами розпочала презентацію завідувач науково-

методичного відділу бібліотеки Світлана Геннадіївна Винокурова. 

Тетяна Олексіївна Долбенко – доктор культурології, професор, заслужений 

працівник культури України, член-кореспондент Міжнародної Академії 

Інформатизації, член спеціалізованих Вчених рад по захисту кандидатських і 

докторських дисертацій КНУКіМ, очолює наукову школу з дослідження 

проблем дитячого читання в Україні. Автор більше 100 наукових праць. Бере 

активну участь у науково-практичних конференціях. 

Юрій Іванович Горбань – кандидат культурології, доцент Кафедри 

книгознавства і бібліотекознавства, директор Наукової бібліотеки КНУКіМ, 

автор близько 30 наукових праць, учасник численних всеукраїнських та 

міжнародних науково-практичних конференцій і семінарів. Тема наукових 

досліджень пов’язана з вивченням питань зберігання книжкових пам’яток як 

культурних цінностей в бібліотеках України. 

Перше слово узяла співавтор посібника Тетяна Олексіївна: «Проблема 

зберігання книг існувала стільки, скільки існують бібліотеки. Мета навчального 

посібника полягає у викладенні теоретичних, технологічних та організаційних 

основ зберігання бібліотечних документів. Належна увага приділена 

висвітленню соціальних чинників, зокрема, фінансового та юридичного захисту 

документів у бібліотеках. Цей посібник полегшить шлях наших студентів до 

почесного звання «бібліотекар». 
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Презентуючи навчальний посібник, Юрій Іванович підкреслив: «Чому ми 

звернулися до теми зберігання документів у бібліотеках, і чи є вона 

актуальною? Звісно! Читаючи унікальний курс «Консервація і збереження 

документів» студентам, я добре розумію, як важко знайти якісну інформацію 

з цього питання. Тепер же молодь матиме змогу звертатися до нашого 

посібника і буде впевненою, що ця інформація є вірною. Можливо, хтось 

зауважить, що книга скоро зникне, але ні. Друкована книга – це вічне, а тому 

нам треба із повагою ставитися до неї».  
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Рецензент видання кандидат педагогічних наук, професор Кафедри 

книгознавства і бібліотекознавства КНУКіМ, заслужений працівник культури 

України Валентина Миколаївна Медведєва, висловивши вітання авторам та 

звернувши увагу присутніх на значущість для України виходу цього посібника, 

зазначила: «За такою лаконічною назвою схована вся філософія життя 

українського народу. Ми на перетині цивілізацій і кожна з націй знаходиться на 

грані виживання, а тому так важливо ідентифікувати себе та зберегти те 

«наше, рідне»! Ми – держава, яка має багатолітню книжкову спадщину, тож 

зобов’язані виходити у світ зі своїм культурним продуктом». 

 

Заступник декана Факультету культурології, кандидат історичних наук, 

доцент Олена Олександрівна Каракоз зазначила, що інтелектуальна праця 

Тетяни Олексіївни та Юрія Івановича заслуговує серйозної уваги, оскільки, 

«зберігання культурної спадщини повинно сприйматися суспільством з повною 

відповідальністю, інакше наша країна ризикує втратити те багатство, яким 

дійсно може пишатися. В цьому контексті проблема зберігання документів у 

фондах бібліотек набуває величезної актуальності, оскільки саме документні 

ресурси являють собою матеріальні надбання попередніх поколінь». 
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Людмила Павлівна Бойко, начальник відділу аспірантури та докторантури 

КНУКіМ, професор, кандидат педагогічних наук, привітала присутніх з появою 

дуже потрібного всім навчального посібника. Відзначила, що презентації нових 

книг, виданих викладачами університету, стали традиційними в бібліотеці. 

Побажала авторам подальших успіхів у написанні наукових праць, а бібліотеці 

нових зустрічей з цікавими книгами. 

   



56 
 

Заступник генерального директора Національної бібліотеки України для 

дітей Тетяна Василівна Шамаріна зазначила важливість проблеми зберігання 

документів для кожної бібліотеки, незалежно від її рангу і підпорядкування. 

Звернула увагу на відсутність чіткої законодавчої бази з питань зберігання, що 

ускладнює роботу бібліотек. Навчальний посібник Т.О. Долбенко та 

Ю.І. Горбаня стане у нагоді не тільки студентам, а й в найближчі роки 

допомагатиме в роботі бібліотекарям. 

На презентацію був 

запрошений директор 

видавництва «Ліра-К», у 

якому друкувався 

навчальний посібник, 

Віталій Іванович Зарицький, 

зауважив, що: «За 25 років 

незалежності, українське 

книгодрукування фахових 

видань не набуло широкої 

популярності, книги з 

бібліотекознавства 

українських авторів відсутні, а тому український навчальний посібник є великим 

досягненням для нашої країни».  
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Велику подяку авторському колективу за порушення у посібнику важливої 

та актуальної теми висловила доктор педагогічних наук, доцент, завідувач 

Кафедри філософії Катерина Михайлівна Кириленко: «Навчальний посібник – це 

форма навчального матеріалу призначеного для впровадження наукового знання 

в навчально-освітню практику. Я вітаю студентів КНУКіМ з тим, що пошук 

наукового матеріалу у вивченні курсу «Консервація і збереження документів» з 

появою навчального посібника стає набагато зручнішим та цікавішим. Я 

бажаю авторам, щоб посібник, присвячений проблемам зберігання книги, став 

настільки затребуваним, що його також потрібно було б зберігати: 

підклеювати, підшивати, бо кількість запитів у бібліотеці на нього буде з 

роками збільшуватися». 
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Дизайнер видання Марина Анатоліївна Лєтцева поділилася думками про 

створення образу книги, адже обкладинка, крім того, що повинна приваблювати 

читача, має відображати зміст книги графічними засобами. 

Привітати своїх викладачів прийшли студенти Кафедри книгознавства і 

бібліотекознавства Факультету культурології. Вірші, присвячені книзі та 

бібліотеці, прочитали Анна Тульєва, студентка 2-го курсу групи КББ-54 та Лілія 

Борисенко, студентка 1-го курсу групи КББ-45. 
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Студенти 3-го курсу групи КББ-43, які прослухали курс «Консервація і 

збереження документів», у своїх виступах пораділи за молодших своїх колег, 

яким не доведеться збирати інформацію по крихтах, а достатньо буде відкрити 

навчальний посібник «Зберігання документів у бібліотеках». 
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Автори посібника у свою чергу також висловили подяку рецензентам: 

М.М. Бровку, О.В. Курочкіну, В.М. Медведєвій, Н.С. Дяченко. 

Окремі слова вдячності від авторів за підтримку у виданні навчального 

посібника прозвучали на адресу М.М. Поплавського та І.С. Бондар 
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11. Вечір сучасної поезії та акустичної музики «неЗВИЧАЙНа поезія» 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lib.knukim.edu.ua/vechir-

suchasnoi-poezii-ta-akustichnoi-m/ 

Дата: 30.03.2016 

 

У Науковій бібліотеці КНУКіМ відбувся вечір сучасної поезії та 

акустичної музики «неЗВИЧАЙНа поезія». 

Гості вечору із захопленням слухали вірші з вуст молодих авторів – 

студентів КНУКіМ та гостей університету. 

Вечір відкрив Роман Крохмаль, студент класу професора, заслуженої 

артистки України Вікторії Жадько, який зачарував глядачів віртуозною грою на 

гітарі. 

Вражаюча багатогранність тем, що звучали у віршах гостей створювала 

особливу атмосферу: філософські роздуми, гострі соціальні теми, а також вічна 

тема – кохання. 
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Своєю творчістю порадували присутніх: 

Алла Радзівіл, студентка факультету культурології, групи КББ-42 

Лілія Борисенко, студентка факультету культурології, групи КББ-45 
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Олександр Потужний, студент факультету культурології, групи КББ-45 

Михайло Невідомський, студент факультету культурології,  

групи КББ-142 
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Максим Некрилов 

Дарья Кущ 
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Володимир Олівець 

 

Ілона Буц 
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Протягом вечору гості радо підтримували бесіду, відповідали на запитання 

глядачів, ділилися планами на майбутнє та творчими секретами. 

На завершення Григорій Бутович виконав власну пісню на вірші Сергія 

Єсеніна, а також декілька каверів на відомі пісні, які порадували та надихнули 

гостей. 
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12. «І через 10 років вона буде правдою» [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://lib.knukim.edu.ua/i-cherez-10-rokiv-vona-bude-pravdoyu/ 

Дата: 04.04.2016 

У Науковій бібліотеці КНУКіМ відбулася презентація книги «Слово 

Майдану» відомого українського письменника Олега Виноградова, на яку із 

цікавістю завітала студентська молодь. 

Про Євромайдан не прийнято мовчати. Українські митці старанно 

працювали й працюють над тим, аби закарбувати в історії нашої Батьківщини 

події того часу. 

Письменник-фантаст Олег Виноградов – за першою освітою хірург (за 

фахом пропрацював 16 років). Має також юридичну та економічну освіти. Перші 

книги писав для дітей. Широку відомість у світі слова здобув після перемоги на 

Міжнародному літературному конкурсі в Берліні «Краща книга 2013» за роботу 

«24 h». 

Представив гостя та розпочав літературно-мистецьку годину директор 

Наукової бібліотеки КНУКіМ, кандидат культурології, доцент Юрій Іванович 

Горбань: «В бібліотеці вже стало традицією проводити презентації книг 

великих людей. От і сьогодні ми з вами зібралися з такої радісної нагоди. Я хочу 

запевнити вас, що завдяки Олегу Виноградову, ви відчуєте ту атмосферу, що 

панувала на Майдані, пройметеся нею. Сподіваюся, що посіяне зерно проросте і 

ви, творча молодь, візьмете для себе багато чого корисного!» 
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Олег Виноградов сам був активним учасником Майдану і роботу над 

книгою «Слово Майдану» почав ще в грудні 2013 року, після початку розстрілів. 

У виданні зібрані сто оповідань від ста учасників Революції гідності. Спогади 

про події 2013-2014 років представлені словами зовсім різних за професією, 

віком, статтю, віросповіданням, баченням ситуації людей. Як каже сам автор: 

«Це не є моя книга. Точніше, не я її написав. Бо тут немає моєї власної вигадки». 

Деякі розповіді, що містяться у книзі, – скромні монологи у 2 абзаци, інші – 

оповідання, розтягнуті на 5 аркушів, сповнені діалогів, описів та емоцій. Але 

кожне слово тут – унікальне, від душі й до серця. Письменник, розповідаючи про 

видання, зауважив: «Багато діалогів йшли крізь сльози, адже це був час, коли за 

Україну вмирали». 

Мету створення гість пояснив просто – зберегти історію: «Зараз ми 

шукаємо історію свого народу в «Повісті минулих літ» Нестора Літописця, так 

і наші нащадки знайдуть її на сторінках таких документальних видань, як 

«Слово Майдану»». Додав Олег Виноградов також і те, що: «Унікальність цієї 

книги полягає у почуттях, залишених в ній, у правді на її сторінках. Вона і через 

10 років буде правдою». 
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У творі автор дає відповіді на такі запитання: «Хто стояв на Майдані? Чому 

вони прийшли?» Як пояснює Олег Виноградов: «Зерно нетерпимості, посіяне 

ще нашими батьками в дитинстві, проростає, і ви не можете бачити 

несправедливість. На Майдан люди пішли стояти не лише за Україну, а за свою 

родину, своє внутрішнє «я». Те, що накопичилось за роки брехні». 

Студентів гість закликав у своїй сім’ї намагатися упорядковувати все так, 

як хотілось би влаштувати в країні: «Все починається з родини. Якщо ви будете 

поважати коханих, дітей, батьків, не дозволите собі навіть обманути, то 

життя піде на лад». 
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Протягом заходу Олег Виноградов представив не лише книгу «Слово 

Майдану», а й інші свої твори: як прозові, так і поетичні. Також він запропонував 

творчій молоді КНУКіМ послухати його музичні надбання та зачитав уривок з 

нової книги, що вже незабаром вийде друком. 

Для того, щоб розбавити атмосферу, гість влаштував веселий конкурс: 

присутнім потрібно було намалювати мурашку: добру, але кусючу. Переможцем 

конкурсу став Михайло Невідомський, студент Кафедри книгознавства і 

бібліотекознавства, який не лише намалював оригінальний малюнок, а й написав 

вірша, що вразив самого письменника. 
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Наприкінці презентації завідувач Кафедри музеєзнавства та 

пам’яткознавства, доктор культурології, професор Олена Гончарова висловила 

щирі слова подяки Олегу Виноградову та відзначила високу якість авторського 

слова: «Слово вічне, незмінне, яке торкається нашої душі. Яке торкається не 

лише «раціо» – наших думок, а ще й «емоціо» – нашого серця. Про українців 

здавна кажуть, що ми усе відчуваємо серцем, і я рада, що слова Олега 

Виноградова, слова щирі, правдиві, змушують думати, переживати. Вони 

впливають на наше життя, наші переконання та вчинки». 

Олег Виноградов подякував усім присутнім та передав Науковій бібліотеці 

КНУКіМ кілька примірників своїх книжок. Він побажав студентам мистецького 

університету натхнення, культурного розвитку та наголосив на тому, що: 

«Культура – це вістря атаки й розвитку суспільства». 
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13. День інформації в Науковій бібліотеці КНУКіМ [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://lib.knukim.edu.ua/den-informacii-v-

naukoviy-bibliotec-2/ 

Дата: 08.04.2016 

6–7 квітня 2016 року в читальній залі Наукової бібліотеки КНУКіМ 

відбувся «День інформації», організатором якого виступив інформаційно-

бібліографічний відділ бібліотеки (зав. відділу Вероніка Віталіївна Степко). 
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На відкритому перегляді літератури були представлені нові надходження 

до фондів бібліотеки за 2015 рік. Відвідувачі мали нагоду ознайомитися з 

навчальною, науково-дослідною, науково-популярною, довідковою та 

художньою літературою, а також з періодичними виданнями. 

«День інформації»  відвідали викладачі та співробітники вишу, які з 

цікавістю переглядали нові надходження, робили нотатки. Студенти жваво 

обговорювали книги, які їх зацікавили, ділилися враженнями. 
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Захід відвідала професор, доктор культурології Тетяна Олексіївна 

Долбенко, яка презентувала свою нову монографію «Теоретико-методологічні 

засади прикладних досліджень активізації пізнавальної діяльності дітей» 

(2016 р.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увазі викладачів пропонувалися навчальні посібники, підручники, 

довідники та хрестоматії, що були придбані на замовлення кафедр КНУКіМ з 

метою якісного інформаційного забезпечення навчального процесу. 
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Видання, що були представлені на «Дні інформації» та надійшли до фондів 

Наукової бібліотеки, знайшли своє відображення в «Інформаційному бюлетені 

нових надходжень» 
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14. Відкриття виставки «Образ літери» [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://lib.knukim.edu.ua/vidkrittya-vistavki-obraz-literi/ 

Дата: 14.04.2016 

12 квітня в читальній залі Наукової бібліотеки КНУКіМ відкрилася 

виставка творчих робіт студентів «Образ літери». 

На виставці представлено 75 робіт студентів. В цих роботах студенти 

презентують своє бачення філософії літери та власну техніку її виконання. 
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До 14 квітня триває голосування! Просимо долучатися до участі!  

Проголосувати за роботу, що Вам сподобалась, можна: 

1) в соцмережах  

2) в бібліотеці КНУКіМ (написати на папірці номер роботи, що Вам сподобалась, 

та вкинути його в скриньки для голосування, що знаходяться в читальній залі). 

Перше, друге та третє місце буде присуджене за результатами кожної з форм 

голосування: 

а) в соцмережах 

б) в бібліотеці 

в) переможців також вибиратиме журі у наступному складі: 

 Вадим Абизов – доктор архітектури, професор ВАК, заслужений 

архітектор України, дійсний член Української академії архітектури та 

Національного комітету міжнародної ради з охорони пам’яток та 

історичних місць – ІКОМОС/ЮНЕСКО, член Правління Національної 

спілки архітекторів України, член Міжнародної федерації житла та 

містобудування (IFHP); 

 Дмитро Ачкасов – всесвітньо відомий художник-аквалерист, професор 

університету штату Колорадо (США); 

 Андрій Будник – голова секції плакату та графічного дизайну Київської 

організації НСХУ, член Правління КОНСХУ, Лауреат премії ім. Георгія 

Нарбута у сфері графічного дизайну; 

 Катерина Кириленко – доктор педагогічних наук, доцент, завідувач 

кафедри філософії КНУКіМ; 

 Вікторія Соломатова – кандидат історичних наук, доцент, декан 

Факультету дизайну і реклами КНУКіМ. 
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Нагородження переможців відбудеться 14 квітня о 14:00 під час 

презентації книги «Філософська абетка: арт-формат». На переможців чекають 

призи! 

На виставці представлені також роботи графіків, що стали результатом 

студіювання ними основ професійної майстерності під керівництвом провідних 

фахівців України, що працюють у КНУКіМ. 

На відкритті виставки були присутні: директор Наукової бібліотеки Юрій 

Іванович Горбань, завідувач Кафедри філософії Катерина Михайлівна 

Кириленко, декан Факультету дизайну і реклами Вікторія Василівна Соломатова, 

завідувач Кафедри графічного дизайну і реклами Тетяна Олександрівна Божко, 

професор Кафедри мистецтвознавства Вадим Адільєвич Абизов, творчий 

колектив Кафедри графічного дизайну і реклами Андрій Вікторович Будник, 

Наталя Сергіївна Удріс, Наталя Олександрівна Лопухова, Оксана Володимирівна 

Чуєва та студенти університету культури. 
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15. «12+ книг 2016 року»: новинки квітня [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://lib.knukim.edu.ua/12-knig-2016-roku-novinki-

kvitnya/ 

Дата: 14.04.2016 

Триває культурно-інформаційний проект Наукової бібліотеки КНУКіМ 

«12+ книг року», метою якого є популяризація наукової діяльності викладачів 

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 та відбувається презентація книг. У 

рамках інформаційного проекту «12+ книг року» Наукова бібліотека КНУКіМ 

презентує «Книги квітня», а саме монографію Тетяни Олексіївни Долбенко 

«Теоретико-методологічні засади прикладних досліджень активізації 

пізнавальної діяльності дітей» та книга творчих робіт студентів «Філософська 

абетка: Арт формат» автором ідеї та упорядником якої виступила Катерина 

Михайлівна Кириленко . 

1. Долбенко Т. О. Теоретико-методологічні засади прикладних 

досліджень активізації пізнавальної діяльності дітей: монографія/ 

Т.О. Долбенко. – Київ: Видавництво Ліра-К, 2016. – 418 с. 

Видання «Теоретико-методологічні засади 

прикладних досліджень активізації пізнавальної 

діяльності дітей» – монографія, в якій узагальнюються 

наукові дослідження щодо особливостей пізнавальної 

діяльності підлітків 12-14 років, здійснюється 

порівняльний аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду 

та пропонується «модель» активізації пізнавальної 

діяльності підлітків досліджуваного віку. Монографія 

пропонує концептуальну модель, яка створює надійне 

теоретико-методологічне 

підґрунтя для практичної 

реалізації завдань активізації пізнавальної діяльності 

підлітків у бібліотеках для дітей в Україні, здатної 

забезпечити розширення у підлітків світогляду, 

підвищення інтелекту, становлення пізнавальної 

самостійності, активності, відповідальності. 

Розраховане на викладачів, аспірантів, студентів вишів, 

усіх тих, хто цікавиться питаннями активізації 

пізнавальної діяльності підлітків. 

Тетяна Олексіївна Долбенко – доктор 

культурології, професор Київського національного 

університету культури і мистецтв, заслужений 
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працівник культури України, член-кореспондент Міжнародної Академії 

Інформатизації, член спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських і 

докторських дисертацій КНУКіМ, очолює наукову школу по дослідженнях 

проблем дитячого читання в Україні. Сфера наукових інтересів – актуальні 

проблеми в галузі бібліотекознавства, фондознавства, документознавства; 

інформаційна політика; система підготовки кваліфікованих бібліотечно-

інформаційних кадрів. Автор більше 100 наукових праць, у тому числі 

монографій: «Активізація пізнавальної діяльності підлітків» (2003 р.), 

«Теоретико-методолігічні засади прикладних досліджень активізації 

пізнавальної діяльності дітей» (2013 р.) та навчального посібника «Зберігання 

документів у бібліотеках» (2015р.). 

2. «Філософська абетка. Арт-формат» / авт. ідеї та упоряд. 

К.М. Кириленко. – Київ: ТОВ «Агентство «Україна», 2016. – 80 с.: іл 

В книзі зібрані творчі роботи студентів Київського 

національного університету культури і мистецтв, що 

стали результатом вивчення ними курсу «Філософія». В 

них студенти розмірковують над смисложиттєвими 

проблемами шляхом обґрунтування філософських 

змістів, які вони змогли побачити в літерах. Кожна 

літера постає як найбільш філософська літера 

української абетки. (Українська абетка в книзі 

доповнена також літерами інших алфавітів.) Видання 

оформлене малюнками студентів, особливе місце серед 

яких посідають роботи студентів спеціальності 

«Графічний дизайн», а також ілюстраціями з графічної серії «Українська абетка» 

(1917 року), що стала творчим злетом відомого українського художника-графіка 

Георгія Нарбута. Книга розрахована на читачів різного віку, вона для тих, хто 

здатен побачити велике у малому, хто має віру в те, що істина існує і її варто 

шукати. 

Дане видання може стати в нагоді студентам-графікам при вивченні ними 

таких профільних дисциплін, як: «Шрифти», «Летерінг». 

Катерина Михайлівна Кириленко – доктор 

педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри філософії 

Київського національного університету культури і 

мистецтв. 

Тема дисертаційного дослідження: «Теоретичні і 

методичні основи формування інноваційної культури 

майбутніх культурологів у вищому навчальному 

закладі», – за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика 

професійної освіти». 

Викладає дисципліни: «Філософія», 

«Релігієзнавство», «Культура і наука». 
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16. Філософська абетка: арт-формат [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://lib.knukim.edu.ua/filosofska-abetka-art-format/ 

Дата: 15.04.2016 

Кафедра філософії спільно з Кафедрою графічного дизайну і реклами 

КНУКіМ презентували цікаве видання: «Філософська абетка: арт-формат». 

Презентація книги, а також виставка творчих робіт студентів, що увійшли 

до неї та тих робіт, що були написані вже після її завершення, відбулася в 

читальній залі Наукової бібліотеки КНУКіМ – потужного інформаційно-

комунікативного майданчика університету. 

«Бібліотека бере активну участь не лише у популяризації книги серед 

студентської молоді, але й долучає студентів до культурно-мистецького 

життя, пропагує творчість як викладачів, так і студентів вузу. Це вже не 

перша книга Кириленко К.М., яку ми презентуємо в нашій бібліотеці. Ця книга 

унікальна тим, що є результатом спільної творчості її автора та студентів. 

Шрифти як очі людини. Очі студентів світяться зі сторінок цієї книги» – 

зазначив, відкриваючи презентацію, кандидат культурології, доцент, директор 

бібліотеки Юрій Іванович Горбань. 

На презентацію завітав проректор КНУКіМ Анатолій Васильович 

Гуменчук: «В університеті культури навчається найкраща творча молодь 

України. Викладачі вузу намагаються зорганізувати навчальний процес так, щоб 

максимально повно розкрити творчий потенціал студентів, щоб їх навчання 

також було творчістю. Кафедра філософії, як загально університетська, 

активно співпрацює з випускаючими кафедрами різних факультетів, 

орієнтуючись у викладанні своїх дисциплін на специфіку професійної підготовки 

студентів. Навчання в вузі відповідає світовим освітнім тенденціям 
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сучасності: воно є студентоорієнтованим. Дана книга є тому підтвердженням. 

Від імені ректорату університету хочу побажати Катерині Михайлівні та її 

студентам нових творчих проектів!». 

 

Презентуючи книгу, її автор та упорядник доктор педагогічних наук, 

доцент, завідувач Кафедри філософії КНУКіМ Кириленко Катерина Михайлівна 

зазначила, що книга стала результатом унікального творчого проекту, що тривав 

у КНУКіМ протягом 5 років. В процесі вивчення курсу філософії студенти різних 

факультетів університету брали участь в інтелектуальному флешмобі на тему: 

«Найбільш філософська буква української абетки». Студенти писали короткі 

філософські есе, які супроводжували творчими роботами: малюнками, 

аплікаціями, витинанками, що виконані у найрізноманітніших техніках. 

«На 80-ти сторінках книги 220 малюнків, 216 студентських есе та 197 робіт 

студентів, 11 із них побажали не називати своїх імен, інші – це студенти різних 

факультетів університету: кіно- і телебачення, дизайну та реклами, журналістики 

і міжнародних відносин, готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, 

хореографічного мистецтва. Придивіться уважніше до робіт, що представлені на 

сторінках цієї книги. Можливо, вам вдасться побачити майбутнього 

українського Дюрера чи нового геніального Нарбута! Вони народжуються знову 

і знову, їх тільки треба розпізнати!», – наголосила Катерина Михайлівна. 
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Дана книга є логічним продовження іншого видання, що нещодавно 

побачило світ також завдяки творчій співпраці «вчителя» та його «учнів» 

(http://lib.knukim.edu.ua/filosofska-abetka/). Перша книга є словником 

філософських термінів, друге видання – це результат творення студентами 

власних смислів у результаті їх роздумів над філософською проблематикою. 

Неповторний дизайн книги належить викладачеві кафедри графічного 

дизайну та реклами, Голові секції плакату та графічного дизайну Київської 

організації Національної спілки художників України (КОНСХУ), члену 

Правління КОНСХУ, Лауреату премії ім. Георгія Нарбута у сфері графічного 

дизайну Андрію Вікторовичу Буднику. 

«Книга, яку ми сьогодні презентуємо, має ще один досить унікальний 

ракурс. В ній поряд зі студентськими роботами, через які розкривається вся 

українська абетка, міститься 21 малюнок відомої абетки Георгія Нарбута – 

українського художника-графіка, ілюстратора, одного з засновників Української 

Академії Мистецтв. Цього року 9 березня ми святкували 130-річчя від дня його 

народження. Дотепер більш повного передруку «Української абетки» Нарбута 

1917 року в одному виданні не було. Тож маємо нагоду ознайомитися водночас 

і з роботами відомого українського графіка, і з роботами студентів, значна 

частина яких – це роботи студентів-графіків». 

  



88 
 

Андрій Вікторович 

продемонстрував раритетне 

видання 1915 року 

«Старинна архитектура 

Галиціи» з художнім 

оформленням Георгія 

Нарбута, по якій навчаються 

студенти графічного 

дизайну, коли вивчають 

дисципліну «Дизайн 

поліграфічної продукції». 

Ця книга надрукована у 

видавництві товариства 

Р. Голике и А. Вильборг (Петроград), вона містить дизайнерські елементи у 

виконанні Нарбута. 

Декан Факультету дизайну і реклами КНУКіМ, керівництво та викладачі 

якого взяли активну участь у підготовці даного видання, кандидат історичних 

наук, доцент Вікторія Василівна Соломатова зазначила: «Загальногуманітарні 

дисципліни творчій молоді мають викладатися творчо, активізуючи той великий 

потенціал, що мають наші студенти. Значна частина робіт у цій книзі – результат 

творчого пошуку студентів нашого факультету. У голосуванні за кращі роботи 

на виставці взяли участь також наші майбутні студенти. Абітурієнти під час 

відвідин КНУКіМ долучилися до голосування». 
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Від імені студентів, що взяли участь у проекті, виступила студентка 4 

курсу групи МВ-32 Факультету журналістики і міжнародних відносин Наталя 

Каташинська: «Певно, кожен студент випускного курсу, обертаючись на 

пройдені навчальні роки, може з упевненістю визначити один найбільший 

недолік української вищої освіти – надмірна кількість загальноосвітніх 

предметів, часто – зайвих. Проте, жоден зі студентів нашого курсу точно не може 

сказати такого про пари з дисципліни «Філософія», яку нам на другому курсі 

викладала Катерина Михайлівна Кириленко. Кожну з них ми відвідували із 

задоволенням та захопленням, адже вони вирізнялись чимось особливим, 

творчим, креативним та «живим», відповідно до тематики лекції чи семінару. 

Дійшовши до теми української філософії, ми отримали завдання – обрати 

найбільш філософську букву українського алфавіту, намалювати її та пояснити 

свій вибір. Прийшовши на пару, ми виявили, що літери майже не повторювались, 

кожен підійшов творчо та неординарно. Ми та наступні покоління завдяки 

неймовірно цікавій ідеї та вдалому керівництву Катерини Михайлівни, 

створювали власну філософську абетку. Зараз, гортаючи книгу, відчуваєш себе 

частиною чогось великого, значного, світлого та прекрасного». 

 В рамках презентації книги відбулося підведення підсумків виставки-

конкурсу студентських робіт з дизайну шрифтів «Образ літери». Переможців 

визначали за результатами трьох різних голосувань. Перше голосування тривало 

в соцмережах, в якому взяли участь понад 300 студентів. У ньому перемогли: 

третє місце посіла робота Марини Піддубної (ДХМг-15), на другому місці робота 

Анастасії Полікарпової (ДХМг-14), перше місце належить Вікторії Губар 

(ДХМг-16).  
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Оголосили переможців голосування та вручили їм дипломи переможців і 

призи від імені авторів книги доцент Кафедри графічного дизайну та реклами 

Наталя Сергіївна Удріс та студентський декан факультету Софія Коломієць. 

Голосування тривало в читальній залі бібліотеки, у ньому взяли участь 

507 відвідувачів. 
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Підсумки голосування оголосив всесвітньо відомий художник-аквалерист, 

професор університету штату Колорадо (США) Дмитро Ачкасов. На третьому 

місці робота Катерини Юрченко (ДХМг-12), за неї проголосувало 34 учасники; 

на другому місці – літера у виконанні Галини Жбанкової (ТБФ-73), вона 

отримала 40 голосів; на першому місці – робота Ірини Погребняк (ДХМг-13), 

вона зібрала 43 голоси. 
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Дмитро Ачкасов був головою професійного журі, що також оцінювало 

роботи студентів, представлені на виставці: «Я вражений глибиною 

нестандартності учасників конкурсу. Вважаю, що це їх перший успішний крок 

до вершини особистого п’єдесталу. Нехай кожен відчує тріумф від цього 

першого кроку!». 

Професійне журі у складі: професор університету штату Колорадо (США) 

Дмитро Ачкасов; доктор архітектури, професор, заслужений архітектор України, 

дійсний член Української академії архітектури та Національного комітету 

міжнародної ради з охорони пам’яток та історичних місць – ІКОМОС/ЮНЕСКО, 

член Правління Національної спілки архітекторів України, член Міжнародної 

федерації житла та містобудування (IFHP) Вадим Абизов; голова секції плакату 

та графічного дизайну Київської організації НСХУ, член Правління КОНСХУ, 

лауреат премії ім. Георгія Нарбута у сфері графічного дизайну Андрій Будник, – 

визначили наступних переможців: третє місце – Діана Мирошниченко (ТБР-13), 

друге місце – Анастасія Яцуненко (ДХМг-13), перше місце – Наталя Гудименко 

(ДХМс-23). 

 

 

  



96 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  



97 
 

Роботи переможців, а також інших учасників виставки, можна побачити в 

читальній залі бібліотеки. Виставка триває до 21 квітня 2016 р. 

Навчальний процес в КНУКіМ відбувається не лише змістовно, але й 

творчо та інноваційно. 

Незаперечне багатство університету – це високий творчий потенціал його 

студентів, розкрити який намагаються викладачі у процесі вивчення і 

професійних, і загальногуманітарних дисциплін. 
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17. Книга – провідник у духовний розвиток кожного народу 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lib.knukim.edu.ua/kniga-

providnik-u-dukhovniy-rozvitok-k/ 

Дата: 27.04.2016 

 

 

У рамках святкування Всесвітнього дня книги і авторського права в 

Науковій бібліотеці КНУКіМ відбулася низка мистецьких та освітніх заходів, 

присвячених Книзі. Гості ознайомилися з виставками мініатюрної книги, 

рідкісних видань та книжковими інсталяціями. 

Відкрив захід кандидат культурології, доцент, директор Наукової 

бібліотеки КНУКіМ Юрій Іванович Горбань. Він зазначив, що «Книга відіграє 

провідну роль у духовному розвитку кожного народу, поєднує цілі покоління 

людей. А щодо авторського права — це один із засобів охорони інтелектуальної 

власності людини, набір прав, наданих авторам оригінальних творів. 

Інтелектуальна власність охоплює всі творіння людського розуму. Великий 

Мікеланджело писав: «Людина малює головою, а не руками». Тож авторське 

право захищає не ідеї або факти, а спосіб їх вираження: письмові, музичні, 

живописні, драматичні, хореографічні твори, фільми та мультимедійні продукти, 

комп’ютерні програми». 
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Почесними гостями заходу були декан Факультету культурології, доктор 

психологічних наук, професор Просандєєва Л.Є та кандидат історичних наук, 

доцент, заступник декана Факультету культурології О.О. Каракоз. Вона 

привітала всіх присутніх зі святом та акцентувала увагу на тому, що «Всесвітній 

день книги і авторського права – це данина поваги книзі та авторам. Головна мета 

свята – привернути увагу молоді до книг як джерела отримання знань, як шляху 

духовного розвитку, розуміння краси і творчих досягнень людини. Саме книга є 

певним вікном у просторі та часі, що відкриває перед нами різні цивілізації і 

соціальні культури, історичні повороти і неминучий прогрес». 
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У творчій зустрічі взяли участь поети-початківці Ірина Вітвіцька, Дар’я 

Кущ, Тетяна Марченко, Лілія Борисенко, Олександр Потужний, які прочитали 

свої вірші та поділилися думками про сучасну українську книгу. 
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Працівники бібліотеки гостям продемонстрували Україну літературну – 

неподільну державу, на території якої пишуть, співіснують митці різних 

поколінь, стилів, думок. Сучасну українську літературу творять письменники 

нової генерації, такі як: Олександр Ірванець, Юрій Іздрик, Оксана Забужко, 

Василь Шкляр, Сергій Жадан, Любко Дереш, Ірен Роздобудько та інші. 

Зі святом книги присутніх привітав піснею Назар Карун. 
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У холі книгозбірні було розміщено 

розмаїття інсталяцій з книг, кожна з яких 

є унікальним творінням. Особливо 

присутніх зацікавила робота «Королева 

книг». 

 Велику увагу працівники бібліотеки 

приділили вивченню та популяризації 

англійської мови, тому запропонували 

виставку англомовних книг, одержаних 

протягом останнього місяця, інсталяції 

на тему читання різними мовами. 
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18. «Особливості публічного управління та адміністрування» 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lib.knukim.edu.ua/ 

osoblivosti-publichnogo-upravlinnya/ 

Дата: 13.05.2016 

У Науковій бібліотеці Київського національного університету культури і 

мистецтв з великим успіхом пройшла презентація навчального посібника 

«Особливості публічного управління та адміністрування», який став результатом 

плідної праці доктора наук з державного управління, професора, заслуженого 

діяча науки і техніки України, почесного доктора Національної академії 

державного управління при Президентові України Валерія Бакуменка, в.о. 

ректора Київського національного університету культури і мистецтв, доцента, 

магістра державного управління, заслуженого працівника культури України 

Ігоря Бондаря, доктора наук з державного управління, професора, завідувача 

Кафедри державного управління і права Київського національного університету 

культури і мистецтв Володимира Горника, а також доктора наук з державного 

управління, доцента, професора Кафедри фінансів Національної академії 

статистики, обліку та аудиту Віталія Шпачука. 

Навчальний посібник є корисним джерелом для набуття знань у сфері 

публічного управління та адміністрування як практичної, наукової та освітньої 

діяльності, і зорієнтований на підготовку державних службовців та посадових 

осіб місцевого самоврядування. 
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Відкрив презентацію директор Наукової бібліотеки КНУКіМ, кандидат 

культурології, доцент Юрій Горбань: «Я вважаю, що навчальне видання 

«Особливості публічного управління та адміністрування», безумовно, буде 

користуватись великим попитом не тільки на території України, але і за її 

межами, надаючи змогу студентам розширити та збагатити свої знання». 

У заході взяли участь представники наукової спільноти: Валентина 

Русавська − кандидат історичних наук, професор, декан Факультету 

магістерської підготовки КНУКіМ, заслужений працівник культури України; 

Сергій Кравченко – доктор наук з державного управління, професор Кафедри 

філософії, теорії та історії державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України; Олексій Ноговіцин – доктор 

наук, професор Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут», завідувач відділу фізико-технологічного інституту 

металів і сплавів Національної академії наук України, заслужений діяч науки і 

техніки України; Наталія Ткачова – доктор наук з державного управління і права 

КНУКіМ, член-кореспондент Академії економічних наук України; Олена 

Бутник – кандидат наук з державного управління, доцент Кафедри державного 

управління і права КНУКіМ; Олена Казанська – кандидат наук з державного 

управління, доцент Кафедри державного управління і права КНУКіМ, Олена 

Каракоз – кандидат історичних наук, доцент, заступник декана Факультету 

культурології КНУКіМ. 
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Першим взяв слово однин з авторів − Валерій Бакуменко. Він розгорнуто 

виклав думку щодо важливості кожного розділу посібника, наочно довів 

актуальність навчального видання у сучасному світі та зауважив: «Особливості 

публічного управління та адміністрування» − навчальний посібник, в якому 

відображені не тільки наші статті і наукові праці, але й аргументовані пояснення 

тверджень авторів». 
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Сергій Кравченко як рецензент навчального видання розповів 

передісторію початку своєї цікавої співпраці і висловив впевненість щодо 

майбутньої популярності новодруку серед студентів, зазначивши, що «цей 

навчальний посібник буде корисним для всіх рівнів освітніх градацій: 

бакалаврату, магістратури та аспірантури, адже вміщує складну інформацію, 

написану простою, доступною мовою». 

Наступною висловила свою думку Валентина Русавська: «Цінність і 

особливість даного посібника актуалізується тим, що досвідчені автори старанно 

зорієнтовують студентів, які займаються написанням магістерських робіт, даючи 

їм змогу долучитись до корисних матеріалів». 
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До речі, важливою складовою навчального посібника «Особливості 

публічного управління та адміністрування» є тезаурус, котрий допоможе 

збагатити власний словниковий запас професійною лексикою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У свою чергу співавтор навчального видання Володимир Горник слушно 

підкреслив: «При написанні посібника метою було поєднати і практичну, і 

теоретичну точки зору, і я вважаю, що нам це вдалося». 
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Олексій Ноговіцин відзначив, що новий посібник дозволяє 

систематизувати знання та розібратись у питаннях державного управління з 

урахуванням схематичного узагальнення, яке представлено дуже вдало. 

Наталія Ткачова висловила подяку авторам навчального посібника, який, 

на її думку, містить найголовніше для студентів – чіткий і легкий виклад 

складної для розуміння інформації. 
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Своїми враженнями під час презентації також поділилася Олена Каракоз: 

«Незважаючи на актуальність електронних ресурсів, роль друкованої книги 

залишається домінуючою, тому є незамінним елементом розвитку освіти, науки, 

культури та накопичення і поширення знань. Про це засвідчує видання даного 

навчального посібника, який є значним науковим доробком науково-

педагогічного складу Київського національного університету культури і 

мистецтв». 

Олену Бутник вразила актуальність і змістовна наповненість кожного 

розділу посібника, який стане дуже популярним серед магістрів. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З навчальним виданням, що призначене для студентської молоді, 

викладачів, усіх, кого цікавить публічне управління та адміністрування, можна 

буде ознайомитись у Науковій бібліотеці Київського національного 

університету культури і мистецтв.  
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19. Книга травня [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://lib.knukim.edu.ua/kniga-travnya-2/ 

Дата: 18.05.2016 

Інформаційний проект Наукової бібліотеки КНУКіМ «12+ книг року», 

метою якого є популяризація наукової діяльності викладачів університету, 

триває! В рамках проекту в бібліотеці експонується виставка нових надходжень 

та відбувається презентація книг. 

У травні бібліотека представляє увазі студентів і викладачів навчальний 

посібник «Особистості публічного управління та адміністрування» 

Посібник призначений для ознайомлення та 

вивчення особливостей публічного управління та 

адміністрування як практичної, так і наукової, й 

освітньої діяльності. Зорієнтований на підготовку 

державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування за магістерською програмою у галузі 

знань «публічне управління та адміністрування». 

 

Автори посібника 

 

Бакуменко Валерій Данилович, доктор наук з 

державного управління, професор, заслужений  діяч 

науки і техніки України, почесний доктор НАДУ при 

Президентові України, працює в Академії 

муніципального управління МОН України на посаді 

радника ректора. Має більше 550 наукових та навчально-методичних публікацій, 

в т.ч. управління, 14 монографій, 2 підручники, 2 енциклопедичні словники та 

ін. 

Бондар Ігор Савич, перший проректор Київського національного 

університету культури і мистецтв, заслужений працівник культури України. 

Автор понад 30 наукових та навчально-методичних публікацій. 

Горник Володимир Гнатович, доктор наук з державного управління, 

доцент, завідувач кафедри державного управління і права Київського 

національного університету культури і мистецтв, заслужений працівник 

промисловості України. Фахівець в галузі державного управління, механізмів 

державного управління, права. Автор понад 60 наукових і навчально-методичних 

праць, в т.ч. 2 монографій. 

Шпачук Віталій Васильович, доктор наук з державного управління, 

доцент, професор кафедри фінансів Національної академії статистики, обліку та 

аудиту. Має 45 наукових та навчально-методичних публікацій, 1 монографію, 1 

навчальний посібник. 
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20. День Києва [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://lib.knukim.edu.ua/den-kiieva/ 

Дата: 27.05.2016 

Величний Київ – це вдале поєднання стародавнього міста, завмерлої в часі 

історії, та сучасної столиці України. Він є символом безперервного руху життя, 

осередком національної самобутньої культури. 

1534-ту річницю з моменту заснування Києва в Національному 

університеті культури і мистецтв відсвяткували масштабним концертом. 

Організаторами 

мистецького заходу 

виступили працівники 

Наукової бібліотеки 

КНУКіМ. 

Для усіх, хто 

вирішив стати частиною 

яскравого свята, студенти 

факультетів: 

культурології, державного 

управління і права, 

режисури і шоу-бізнесу, 

хореографії, кіно і 

телебачення підготували запальні творчі виступи. 

На Дні Києва у КНУКіМ лунали світові музичні шедеври у виконанні 

Ліори Котляр. Незабутній драйв композиціям додавав акомпанемент Григорія 

Бутовича та Євгена Петенка. 
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Свої незвичайні авторські твори слухачам подарували студент Кафедри 

режисури драматичного театру й акторської майстерності Владислав Лисак та 

студент Факультету музичного мистецтва Матвій Махинько. Життєрадісні пісні 

у супроводі електрогітари змусили аплодувати весь зал. 

Відомі українські музичні композиції від Олександра Брянгіна, Тетяни 

Антонюк, Сергія Шведюка, Назара Каруна, Поліни Матвієнко та Тетяни 

Марченко створили дружню святкову атмосферу. 
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На грандіозному святкуванні виконувалися пісні як українською, так і 

англійською, зважаючи на те, що 2016 рік з Указу Президента України 

проголошено роком англійської мови. 

Протягом усього заходу зал не переставав голосно аплодувати від захвату 

мистецькими талантами КНУКіМівців, а пристрасний хореографічний виступ 

дуету Кафедри бальної хореографії повністю полонив аудиторію. Потужна 

енергетика танцю відчувалася у кожному русі артистів. 

Концертна програма була 

сповнена цікавих фактів 

про Київ та особливості 

легендарного міста. 

«Київ має свою виняткову 

атмосферу, яка зачаровує. 

Але просто пробігаючи 

вулицями цю атмосферу 

не відчуєш, не 

роздивишся, не розбереш. 

Душа Києва захована в 

його двориках, які 

зберігають безліч 

секретів, безліч загадок, безліч надзвичайних сюрпризів», – відзначили ведучі 

заходу Оксана Бережна та Олександра Винокурова. 
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Привітав студентів зі святом, присвяченому українській столиці, кандидат 

культурології, доцент кафедри книгознавства і бібліотекознавства, директор 

Наукової бібліотеки КНУКіМ Юрій Горбань: «Дякую всім учасникам концерту 

і хочу зауважити, що сьогодні вас, шановні гості, вітали студенти різних 

факультетів – тут об’єднав нас університет. А в університеті саме бібліотека є 

тим унікальним культурно-мистецьким закладом, який об’єднує талановиту 

творчу молодь, як колись об’єднав її Київ. Я хочу побажати цьому прекрасному 

європейському місту, щоб над ним вічно сяяла яскрава зірка щастя та злагоди, 

щоб було мирним небо. Завжди пам’ятайте своє коріння, любіть і шануйте свою 

Батьківщину» . 

Із вітальним словом 

до КНУКіМівців також 

звернулася керівник 

креативної групи Наукової 

бібліотеки Марина 

Лєтцева, додавши, що День 

Києва є дуже важливим 

святом для усієї країни, 

адже саме столиця увібрала 

в себе усю міць та велич 

українського народу. 
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Завершувала концерт патріотична музична композиція «Україно, будьмо!» 

у виконанні Анни Муляр, яка стала прекрасним побажанням для усього народу. 

Тож хай «сонце нам сяє», єднаючи всіх, а українська столиця зростатиме і 

розвиватиметься. 
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21. Політика в публічному управлінні [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://lib.knukim.edu.ua/politika-v-publichnomu-upravlinni/ 

Дата: 16.06.2016 

Розуміючи велике значення друкованих книг у процесі засвоєння знань 

(навіть в умовах інформаційного суспільства), науковці продовжують 

створювати, видавати навчальні посібники. І це є великою допомогою в 

поповненні документного фонду бібліотек України, в тому числі і фонду 

Наукової бібліотеки КНУКіМ. 

Отже, 14 червня в читальній залі бібліотеки зібрались представники 

наукової еліти України, студенти-бакалаври і спеціалісти на радісну подію – 

знайомство з новим навчальним посібником «Політика в публічному 

управлінні». Наразі він є дуже актуальним, адже в Україні на вищому 

державному рівні визнано потреби створення нової системи публічного 

управління. У Стратегії сталого розвитку «Україна 2020» серед першочергових 

напрямків визначено децентралізацію та реформу державного управління. 

У посібнику розкрито моделі, 

підходи, методологічний інструментарій 

і механізми формування, висвітлено 

сучасну методологію інформаційно-

аналітичної діяльності для політики в 

публічному керуванні. 

Видання розраховане на слухачів, 

студентів, науковців, викладачів, 

працівників органів державної влади та 

місцевого самоврядування, інших 

фахівців, які виявляють інтерес до 

проблем політики в публічному 

управлінні. 

 

Автори посібника – відомі 

науковці і професіонали-практики у 

сфері державного управління. 

 

Ігор Савич Бондар – в.о. ректора 

Київського національного університету 

культури і мистецтв, доцент, магістр з 

державного управління, заслужений працівник культури України, автор понад 

30 наукових та навчально-методичних публікацій. 
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Володимир Гнатович Горник – завідувач Кафедри державного 

управління КНУКіМ, доцент, доктор наук з державного управління, професор 

кафедри Київського національного університету культури і мистецтв. 

Заслужений працівник промисловості України. Автор понад 60 наукових, 

науково-методичних праць, у тому числі 2 монографій. 

Сергій Олександрович 

Кравченко – доктор наук з 

державного управління, 

професор кафедри філософії, 

теорії та історії державного 

управління Національної 

академії державного 

управління при Президентові 

України. Автор понад 200 

наукових та навчально-

методичних праць, у тому 

числі Енциклопедії 

державного управління, 

Енциклопедичного словника з державного управління, 8 монографій, 2 

підручників, 12 навчальних посібників. 

Вікторія Володимирівна Кравченко – кандидат наук з державного 

управління, доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності 

Академії муніципального управління МОН України. Автор близько 20 наукових 

та навчально-методичних праць, а також навчального посібника. 
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Модератором наукового заходу став директор бібліотеки, кандидат 

культурології, доцент Юрій Горбань: «Шановні друзі, радий вітати поважне 

товариство з виданням нового посібника. Це прекрасний привід зібратись вкотре 

у читальній залі Наукової бібліотеки КНУКіМ і порадіти новодрукові, адже це 

наукове видання – яскрава подія загальноуніверситетського масштабу і для 

студентів, і для викладачів, і, головним чином – для бібліотеки». 
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Презентація відбулася у формі активного обговорення проблем політики в 

публічному управлінні відомими в цій науковій галузі фахівцями. 

Від авторського цеху першим узяв слово завідувач Кафедри державного 

управління КНУКіМ, доктор наук з державного управління, професор 

Володимир Горник: «Створення посібника – це результат зміни робочих і 

тематичних навчальних планів. Ми компетентно окреслили поняття і структуру 

політики в публічному управлінні, визначили суб’єктів і об’єктів, 

продіагностували проблеми, постановку і способи досягнення цілей та 

прийняття рішень, а також визначили методи системного аналізу в 

інформаційно-аналітичній діяльності. Отже, це корисне видання для 

практичного застосування усім фахівцям, хто прагне працювати в системі 

державного управління суспільством». 

Співавтор посібника, доктор наук з державного управління, професор 

кафедри філософії, теорії та історії державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України Сергій Кравченко 

зауважив, що це друге фахове видання із серії «Публічне управління», першим 

було – «Особливості публічного управління та адміністрування». «В новому 

навчальному посібнику «Політика в публічному управлінні» 4 розділи 

розраховані на 4 кредити з тематично-навчального навантаження. Наш посібник 

допоможе майбутнім фахівцям скоротити час на підготовку до семінарських і 

практичних занять, пошук інформації, яка дуже вдало і ґрунтовно викладена. 

Незамінним це видання є для студентів дистанційної форми навчання, які, окрім 
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опрацювання книги, можуть скористатися зазначеними на останніх сторінках 

джерелами». 

На важливості дієвої науково-видавничої співпраці Академії 

муніципального управління та Київського національного університету культури 

і мистецтв, плодом якої є «народження» змістовного і лаконічного навчального 

посібника, наголосив в.о. ректора Академії муніципального управління, 

заслужений працівник освіти України, доктор економічних наук, професор 

Олександр Дацій і звернувся до студентів. «Бакалаври, вам достатньо вивчити 

цей посібник і можна сміливо вступати на магістратуру. А от створювати, 

укладати ось такі чудові навчальні видання ви зможете лише, пройшовши шлях 

справжнього науковця – від магістра до доктора наук». Як рецензент Олександр 

Іванович побажав авторам створити новий, третій, посібник із відомої вже серії, 

підказавши його назву – «Культура та мистецтво публічного управління». 

Автори подякували за ідею і відповіли, що неодмінно і з великою радістю 

скористаються слушною порадою. 

Тетяна Васильєва, доктор наук з державного управління, професор 

кафедри державної служби та кадрової політики Національної академії 

державного управління при Президентові України, звернула увагу присутніх на 

інструментарій, сутність та методи інформаційно-аналітичної діяльності для 

політики в публічному управлінні, а також, викладені у посібнику, політичні 

дискусії, які тривають у середовищі законодавців та урядовців країни. 
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У свою чергу декан 

Факультету магістерської 

підготовки КНУКіМ, 

заслужений працівник 

культури України, 

кандидат історичних наук, 

професор Валентина 

Русавська підкреслила, що 

посібник розрахований на 

широкий спектр 

користувачів і зазначила, 

що їй особисто у посібнику 

сподобався цікаво й 

доступно розкритий зміст, а також класифіковано представлені літературні 

джерела, що обов’язково допоможе у навчанні майбутнім фахівцям з державного 

управління. 

Людмила Просандєєва, декан Факультету культурології, доктор 

психологічних наук, професор, нагадала всім присутнім про прекрасну традицію 

у культурно-мистецькому виші – презентації фахової навчальної літератури в 

Науковій бібліотеці КНУКіМ. «Мені особисто імпонує формат посібника, який 

не перевантажений науковою термінологією, містить і теоретичні, і 

методологічні засади управління, що вдало схарактеризовані на прикладі 

сучасного європейського політикуму». 
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Заступник декана Факультету культурології, кандидат історичних наук, 

доцент Олена Каракоз вважає, що видання «Політика в публічному управлінні» 

є базисом, який повинен знати кожен магістр з державного управління, магістр-

книгознавець, «оскільки в умовах національного державотворення, коли 

відбувається розбудова української державності, проводяться реформи, триває 

децентралізація – формується нове свідоме громадянське суспільство, яке 

спрямовує свою діяльність на підйом і розвиток національного книговидання». 

На завершення заходу Володимир Горник подякував за чудову 

презентацію Науковій бібліотеці КНУКіМ, де постійно відбуваються засідання, 

зустрічі, літературні вечори, зібрання, а редакційній колегії та співавторам 

висловив побажання подальшої спільної плідної співпраці. 

Директор Наукової бібліотеки КНУКіМ Юрій Горбань навзаєм подякував 

авторам за створення оригінального навчального посібника, за яким студенти 

можуть готуватися до іспитів, семінарських, практичних занять, і запросив 

молодь завітати до книжкової скарбниці, де за потребою можна скористатися 

виданням. 
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22. Книга червня [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://lib.knukim.edu.ua/kniga-chervnya/ 

Дата: 23.06.2016 

Інформаційний проект Наукової бібліотеки КНУКіМ «12+ книг року», 

метою якого є популяризація наукової діяльності викладачів університету, досяг 

екватору! 

У червні бібліотека представляє увазі студентів і 

викладачів навчальний посібник «Політика в 

публічному управлінні». 

Політика в публічному управлінні : навч. 

посіб. / Бондар І. С., Горник В. Г., Кравченко С. О., 

Кравченко В. В. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2016. – 

200 с. 

Презентоване видання дає комплексне уявлення 

про політику в публічному управлінні, розкриває 

моделі, підходи, методологічний інструментарій і 

механізми формування, впровадження та оцінювання 

політики в публічному управлінні. Висвітлює сучасну 

методологію інформаційно-аналітичної діяльності для 

політики в публічному управлінні. 

 Автори посібника 

Ігор Савич Бондар – в.о. ректора Київського національного університету 

культури і мистецтв, доцент, магістр з державного управління, заслужений 

працівник культури України, автор понад 30 наукових та навчально-методичних 

публікацій. 

Володимир Гнатович Горник – завідувач Кафедри державного 

управління КНУКіМ, доцент, доктор наук з державного управління, професор 

кафедри Київського національного університету культури і мистецтв. 

Заслужений працівник промисловості України. Автор понад 60 наукових, 

науково-методичних праць, у тому числі 2 монографій. 

Сергій Олександрович Кравченко – доктор наук з державного 

управління, професор кафедри філософії, теорії та історії державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України. Автор 

понад 200 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі Енциклопедії 

державного управління, Енциклопедичного словника з державного управління, 

8 монографій, 2 підручників, 12 навчальних посібників. 

Вікторія Володимирівна Кравченко – кандидат наук з державного 

управління, доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності 

Академії муніципального управління МОН України. Автор близько 20 наукових 

та навчально-методичних праць, а також навчального посібника. 

Ознайомитись із виданням можна у Науковій бібліотеці КНУКіМ.  
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23. Історичні дослідження та міфи слов’янської цивілізації 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lib.knukim.edu.ua/ 

istorichni-doslidzhennya-ta-mifi-slovya/ 

 

Дата: 29.06.2016 

У Науковій бібліотеці КНУКіМ відбулася зустріч студентів і викладачів 

Кафедри музеєзнавства і пам’яткознавства з Володимиром Володимировичем 

Цибулькіним, доцентом, кандидатом філологічних наук, директором науково-

дослідного інституту Magisterium. 

Захід був присвячений презентації колективної праці, одним з авторів якої 

є В. Цибулькін – «Влесова книга: быль и мифы Славянской цивилизации». 

На заході була присутня і співавтор видання, доктор біологічних наук 

Майя Миколаївна Сердюченко. 

Науково-популярна праця була спрямована на системне дослідження 

широкого комплексу питань, пов’язаних із «Влесовою книгою», більш відомою 

широкому загалу під назвою «Велесова книга». 

Автори припускають існування протографу, первопису, що був створений 

у ранньому Середньовіччі на березових дощечках невідомими слов’янськими 

майстрами. Після його втрати протограф був перекручений і «доповнений» 

пізнішими дослідниками, і це перетворило «Влесову (Велесову) книгу» на 

артЕфакт, тобто фальсифіковане джерело. 
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«Влесова книга» і 

все, що з нею пов’язане, 

розглядається в даній 

праці в широкому 

історичному контексті. 

Книга-дослідження 

складається з різних за 

обсягом та цільовою 

спрямованістю нарисів, 

але всі вони об’єднані 

сюжетною лінією та 

інтегральною ідеєю: 

довести об’єктивність 

існування аналогів 

«Влесової книги». 

Захід розпочався з вітального слова декана Факультету культурології, 

доктора психологічних наук, професора Людмили Євгеніївни Просандєєвої. 

Доцент Кафедри музеєзнавства і 

пам’яткознавства, мистецтвознавець 

Олена Зайченко відмітила важливість 

опрацювання історичних джерел, 

архівних матеріалів для дослідників і 

студентів, майбутніх експертів історико-

культурних цінностей. 

Виступ Володимира 

Володимировича супроводжувався 

показом слайдів відеоряду, який 

базувався на ілюстраціях із 

презентаційної книги. Тож студенти і 

викладачі Кафедри музеєзнавства і 

пам’яткознавства могли не тільки 

почути, але й побачити те, про що 

йдеться у книзі. 

Крім того, студенти стали свідками справжньої наукової дискусії, 

історичного батлу, який виник між обізнаними в галузі предмету презентації 

науковцями.  
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Долучаючись до диспуту, кандидат 

культурології, доцент, директор Наукової 

бібліотеки КНУКіМ Юрій Іванович 

Горбань підкрелив, що «дискусії та 

плюралізм думок у науці, – явище не 

тільки звичайне, але й необхідне для 

розвитку самої науки». 

Володимир Володимирович 

подарував Науковій бібліотеці КНУКіМ 

декілька примірників своїх праць, в тому 

числі і презентовану на зустрічі «Влесову 

книгу: быль и мифы славянской 

цивилизации», щоб студенти, які не 

змогли побувати на презентації, мали 

можливість ознайомитися з виданням. 
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24. Книги липня [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://lib.knukim.edu.ua/knigi-lipnya-2/ 

Дата: 16.07.2016 

Триває інформаційний проект бібліотеки Київського національного 

університету культури і мистецтв «12+ книг року», метою якого є популяризація 

наукової діяльності викладачів вишу. 

У липні бібліотека презентує 6 видань з матеріалами всеукраїнських і 

міжнародних конференцій, проведених у КНУКіМ. 

Інформаційні технології в культурі, 

мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі : 

матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 21–22 квіт. 

2016 р., Ч. 1 / М-во освіти і науки України, М-во 

культури України, Київ. нац. ун-т культури і 

мистецтв. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2016. – 

343 с. 

 

 

 

 

 

Імідж і репутація. Сучасна корпоративна 

репутація, бренд, ідентичність та імідж: міфи, 

проблеми, рішення : тези доп. Міжнар. наук.-

практ. конф., м. Київ, 22 квіт. 2016 р. / М-во освіти, 

і науки України, М-во культури України, Київ. 

нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Вид. центр 

КНУКіМ, 2016. – 172 с 
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Українська культура: перспективи євроінтеграції. 

Інноваційні процеси у сучасній культурі : матеріали 

Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 7–8 квіт. 2016 р., 

Ч. І. – Київ : КНУКіМ, 2016. – 218 с. 

 

 

 

 

 

 

Українська культура: перспективи євроінтеграції. 

Інноваційні процеси у сучасній культурі : зб. 

матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ,  

7–8 квіт. 2016 р., Ч. ІІ – Київ : КНУКіМ, 2016. – 192 с. 

 

 

 

 

 

 

Актуальні проблеми музейної та 

памяткоохоронної діяльності : зб. наук. пр. (за 

матеріалами наук.-прак. конф.) / КНУКіМ. – Київ : 

Логос, 2016. – 196 с. 

 

 

 

 

 

    

http://knukim.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/310-486x700.jpg
http://knukim.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/310-486x700.jpg
http://knukim.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/59.jpg
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Хореографія ХХІ століття: мистецький та освітній 

потенціал : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 

м. Київ, 15–16 віт. 2016 р. / упоряд. А. М. Підлипська 

; ред. Ю. В. Трач. – Київ : КНУКіМ, 2016. – 304 с. 

 

 

 

 

 

Ознайомитися із виданнями можна у Науковій бібліотеці КНУКіМ. 

  

http://knukim.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/49.jpg
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25. Книги серпня [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://lib.knukim.edu.ua/knigi-serpnya/ 

Дата: 17.08.2016 

Антикорупційна політика та запобігання 

корупції в публічному управлінні : навч. посіб. / 

І. С. Бондар, В. Г. Горник, С. О. Кравченко, 

В. В. Кравченко. – Київ : Вид-во Ліра-К, 2016. – 

192 с. 

Авторами розкриваються теоретичні засади  

антикорупційної політики та запобігання корупції в 

публічному управлінні. Дається комплексне 

уявлення про принципи, стратегічні підходи, 

напрями і шляхи здійснення антикорупційної 

політики. 

 

 

Автори посібника 

Ігор Савич Бондар – в.о. ректора Київського національного університету 

культури і мистецтв, доцент, магістр з державного управління, заслужений 

працівник культури України, автор понад 30 наукових та навчально-методичних 

публікацій, співавтор трьох навчальних посібників. 

Володимир Гнатович Горник – завідувач кафедри державного 

управління КНУКіМ, доцент, доктор наук з державного управління, професор 

кафедри Київського національного університету культури і мистецтв. 

Заслужений працівник промисловості України. Автор понад 60 наукових, 

науково-методичних праць, у тому числі 2 монографій. 

Сергій Олександрович Кравченко – доктор наук з державного 

управління, професор кафедри філософії, теорії та історії державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України. Автор 

понад 200 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі Енциклопедії 

державного управління, Енциклопедичного словника з державного управління, 

8 монографій, 2 підручників, 12 навчальних посібників. 

Вікторія Володимирівна Кравченко – кандидат наук з державного 

управління, доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності 

Академії муніципального управління МОН України. Автор близько 20 наукових 

та навчально-методичних праць, а також  навчального посібника. 
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Магістерська робота: методика підготовки : 

посібник / Т. О. Долбенко, І. С. Бондар, 

Ю. І. Горбань, В. А. Русавська . – Київ : Вид-во Ліра-

К, 2016. – 140 с. 

У посібнику розкриті  теоретичні, методичні, 

технологічні та організаторські аспекти підготовки 

магістерської роботи, процедура попереднього 

захисту роботи на кафедрі та її захисту в 

атестаційній комісії. 

 

Автори посібника 

Тетяна Олексіївна Долбенко – Доктор 

культурології, професор кафедри культурології 

Київського національного університету культури і мистецтв, заслужений 

працівник культури України, член-кореспондент Міжнародної Академії 

Інформатизації, член спеціалізованих Вчених рад по захисту кандидатських і 

докторських дисертацій КНУКіМ, очолює наукову школу по дослідженню 

проблем дитячого читання в Україні. Автор більше 100 наукових та навчально-

методичних друкованих праць, в тому числі 2 монографій, співавтор 3 

навчальних посібників. Розробляла і брала участь у всеукраїнських наукових 

дослідженнях. 

Ігор Савич Бондар – в.о. ректора Київського національного університету 

культури і мистецтв, доцент, магістр з державного управління, заслужений 

працівник культури України, автор понад 30 наукових та навчально-методичних 

публікацій, співавтор трьох навчальних посібників. 

Юрій Іванович Горбань – Кандидат культурології, доцент кафедри 

книгознавства і бібліотекознавства, директор Київського національного 

університету культури і мистецтв. Автор близько 40 наукових та навчально-

методичних друкованих праць, в тому числі монографії, співавтор 5 навчальних 

посібників. Учасник численних всеукраїнських та міжнародних науково-

практичних конференцій та семінарів. 

Валентина Андріївна Русавська – кандидат історичних наук, заслужений 

працівник культури України, професор кафедри готельно-ресторанного бізнесу. 

У доробку В. А. Русавської понад 75 праць наукового та навчально-методичного 

характеру, співавторство навчальних посібників «Організація обслуговування в 

закладах ресторанного господарства», «Вчення про харчування (Базові 

матеріали про культуру харчування)». 

Ознайомитись із виданнями можна у Науковій бібліотеці КНУКіМ. 
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26. Книги вересня [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://lib.knukim.edu.ua/knigi-veresnya/ 

Дата: 08.09.2016 

Інформаційний проект «12+ книг року» триває! У вересні Наукова 

бібліотека Київського національного університету культури і мистецтв 

презентує 2 нові навчальні видання. 

Бондар І. С. Формування державної політики в 

сфері інноваційної діяльності: навч. посіб. / 

І. С. Бондар, В. Г. Горник, Ю. І. Горбань. – Київ : 

Вид-во Ліра-К, 2016. – 280 с. 

У навчальному посібнику розкрито теоретичні 

засади реалізації політики у сфері інноваційної 

діяльності, напрями розвитку інвестиційно-

інноваційної діяльності промисловості, умови 

формування державної політики в інноваційній 

сфері. 

 

 

 

Яценко С. С. Софістика // С. С. Яценко. – Київ : 
ТОВ «Сік Груп Україна», 2016. – 208 с. 

Автор книги вперше у світі публікує у відкритому 

доступі техніку сучасної маніпулятивної комунікації 

та дає відповіді на питання щодо маніпулятивних 

вербальних комунікацій. 

 

 

 

 

 

Ознайомитись із книгами можна у Науковій бібліотеці КНУКіМ. 

  

http://lib.knukim.edu.ua/wp-content/uploads/2016/09/cover_govermement-politics.jpg
http://lib.knukim.edu.ua/wp-content/uploads/2016/09/cover_sophistry.jpg
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27. Форум видавців у Львові [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://lib.knukim.edu.ua/forum-vidavciv-u-lvovi/ 

Дата: 20.09.2016 

Працівники Наукової бібліотеки КНУКіМ відвідали найочікуванішу в 

Україні книжкову, літературну, культурну подію року – 23 Міжнародний 

форум видавців. 
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Мета форуму – привернути увагу громадськості до найактуальніших 

проблем сучасного українського книговидання, підтримати традицію фахових 

дискусій і семінарів. Протягом останніх років у рамках форуму проводиться 

дедалі більше акцій, розрахованих на масову аудиторію та покликаних 

популяризувати читання. До співпраці з форумом активно залучаються знані 

українські і закордонні письменники видавці, зірки спорту та шоу-бізнесу, 

представники різних гілок влади, освітні, громадські, благодійні і комерційні 

структури. Це місце для обговорення важливих суспільних проблем та планів на 

майбутнє. 
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Програма форуму охоплювала чимало цікавих та насичених заходів: 

 

    Львівський міжнародний літературний фестиваль 

    VІІ Львівський міжнародний бібліотечний форум, організований 

Українською бібліотечною асоціацією «Модерна бібліотека в мінливому світі» 

    Книжковий ярмарок 

    Благодійна акція для людей літнього віку «Третій вік: задоволення від 

читання» 

    Урочиста церемонія вручення книжкової Премії «Найкраща книга Форуму-

2015». 
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КНУКіМівці встигли не лише побувати на численних подіях книжкового 

форуму, але й ознайомити книгоманів із новинками наукових праць викладачів 

Національного університету культури і мистецтв та привернути увагу до 

найактуальніших проблем, які висвітлені у доробку науково-педагогічного 

складу вишу. Книги були представлені на стендах кількох видавництв. 
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У межах форуму відбулися також і тематичні дискусії, читання, круглі 

столи, презентації книжок, спілкування з експертами, майстер-класи, лекції. 

Подвижники бібліотечної справи взяли участь у конференції, яка 

проходила в рамках форуму у Львівській обласній науковій бібліотеці. Тема 

наукового зібрання «Ефективні практики», де розглядалися питання: відкрита 

бібліотека; стратегічні напрями і професійні орієнтири розвитку сучасної 

бібліотеки; рекомендаційні сервіси та книжкові навігатори. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На інших професійних майданчиках 

Бібліотечного форуму (яких налічувалось 

більше 10) розглядалися питання: модерна 

бібліотека: межі кордонів; дослідження і 

комунікації; модерній бібліотеці – 

модерного фахівця; адвокація: нова хвиля; 

сучасні ІТ-системи для бібліотек. 
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28. Презентація книги про гуцульську кераміку в Косові [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://lib.knukim.edu.ua/prezentaciya-knigi-

pro-guculsku-ker/ 

Дата: 23.09.2016 

Співробітники Наукової бібліотеки КНУКіМ, автор і виконавці 

інноваційно-освітнього проекту «Скарби нації» Олена Скаченко, Вероніка 

Степко та Олена Омельяненко-Набіуліна взяли участь у науковому семінарі «До 

питання нематеріальної культурної спадщини», що проходив на Гуцульщині у 

рамках І Відкритого фестивалю кераміки, ремесел і фольклору «Мальований 

дзбаник». 

З доповідями на семінарі (проходив у конференц-залі Національного 

природного парку «Гуцульщина» (м. Косів) виступили також науковці 

Косівського інституту прикладного і декоративного мистецтва Львівської 

національної академії мистецтв, експерти з питань охорони нематеріальної 

культурної спадщини та члени журі фестивалю. 

Автори – Олена Скаченко, методист бібліотеки КНУКіМ та кандидат 

мистецтвознавства, доцент Марія Гринюк презентували громаді наукове 

видання «Косівська мальована кераміка як феномен української культури», 

підготовлене у науковій бібліотеці вишу. 
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В обговоренні книги взяла участь Світлана Пахлова, незалежний експерт з 

питань охорони нематеріальної культурної спадщини при Міністерстві культури 

України. Пані Світлана доповіла також про стан підготовки номінаційного досьє 

«Традиція косівської кераміки» для розгляду на сесії ЮНЕСКО з метою 

включення до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини 

людства. 

Насичена програма фестивалю передбачала відкриття виставки народного 

малярства польського села Залип’я (Малопольське воєводство, Домбровський 

повіт) у Музеї писанкового розпису (м. Коломия). У великому залі музею 

представлено декоративні панно народних майстринь, світлини сільських 

будівель, оздоблених квітковими композиціями та документальна інформація 

про традиції залип’янського хатнього розпису з колекції Регіонального музею в 

Тарнові (Польща). 

Завідувач Музею писанкового розпису Оксана Ясінська ознайомила гостей 

із експонатами музею, писанками із різних регіонів України та країн світу. 

Далі учасники фестивалю відвідали Національний музей народного 

мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Йосафата Кобринського (м. Коломия), 

оглянули найбільшу в Україні колекційну збірку кераміки. Спеціально для 

гостей цікаву розповідь про музейні збірки та екскурс в історію Гуцульщини 

здійснила Романа Баран, заввідділом кераміки. 
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Другий день наукового пленеру розпочався із відвідання Косівського 

музею народного мистецтва та побуту Гуцульщини, де відбулося відкриття 

ювілейної виставки мальованої кераміки до 125-річчя від дня народження 

відомої косівської гончарівни Павлини Цвілик. Родинні традиції нині 

продовжують заслужені майстрині народної творчості України: онука Ірина 

Заячук-Серьогіна та правнучка Оксана Кабин-Вербівська. 
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Директор Косівського музею Вікторія Яремин презентувала фільм про 

творчість П. Цвілик та розповіла про особливості кераміки сучасних майстринь. 

На завершення фестивальних заходів співробітники вишу відвідали село 

Яворів – колиску різьбярства та столицю ліжникарства Гуцульщини. Директор 

Яворівського центру народного мистецтва «Гуцульська гражда» Василь Лосюк 

та майстриня Василина Романчич познайомили гостей фестивалю із життям та 

побутом гуцулів, історією та технікою виготовлення ліжників. 

Найвиразнішою ознакою фестивалю «Мальований дзбаник-2016» стало 

глибоке усвідомлення значущості та дієвості українських традицій в особливий, 

тривожний та критичний для країни час. 

Проведення заходів фестивалю вкотре переконало в актуальності 

подальшої співпраці Наукової бібліотеки Київського національного 

університету культури і мистецтв, Косівського інституту прикладного і 

декоративного мистецтва ЛНАМ, БО «Благодійний фонд «Автентика 

Гуцульщини», музейних осередків Гуцульщини у напрямку популяризації 

косівської мальованої кераміки, як самобутнього явища українського народного 

мистецтва. 

За словами Світлани Пахлової, інноваційно-освітній проект «Скарби 

нації», що реалізується у Науковій бібліотеці КНУКіМ, має важливе значення 

для забезпечення розвитку і охорони нематеріальної культурної спадщини 

України. Упевнені, що проект приверне належну увагу науковців, працівників 

культури, студентства, культурологів і громадськості України. 
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29. Книга жовтня [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://lib.knukim.edu.ua/kniga-zhovtnya/ 

Дата: 13.10.2016 

 

У рубриці «Книга жовтня» інформаційного проекту «12+ книг 2016 року» 

пропонуємо Вашій увазі довідник для вищих навчальних закладів 

«Бібліотекознавство», підготовлений викладачами Кафедри інформаційної, 

бібліотечної та архівної справи Надією Бачинською та Галиною Салатою. 

Бачинська Н. А. Бібліотекознавство : довідник для вищих навчальних 

закладів. Спеціальність: 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» / Н. 

А. Бачинська, Г. В. Салата. – Київ : «Медінформ», 2016. – 228 с. 

Пропонований довідник містить понад 500 дефініцій, означених у законах 

та національних стандартах України, близько 100 навчально-пізнавальних 

денотацій за абеткою. 

Важливою складовою частиною видання є довідкова біобібліографія 

більше як 100 персоналій бібліотечної справи України та світу. 

Навчальний обсяг видання складає понад 800 джерельно-інформаційних 

конкретизацій з дисципліни «Бібліотекознавство». 

Автори 

Бачинська Надія Анатоліївна – кандидат 

педагогічних наук (1998), доцент (2014). 

Коло наукових інтересів: сучасні концепції вітчизняного та 

зарубіжного бібліотекознавства, впровадження 

менеджменту та маркетингу в діяльність бібліотек, 

формування якісного кадрового складу бібліотек, 

управління та організація діяльності сучасної бібліотеки. 

 

Салата Галина Володимирівна – кандидат 

історичних наук, старший викладач кафедри 

книгознавства і бібліотекознавства факультету 

культурології КНУКіМ. 

Коло наукових інтересів: загальна історія України 

(кінця ХІХ – початку ХХ століть); історіографія історії 

України, історія бібліотечної справи в Україні. 

Ознайомитися із довідником можна у бібліотеці 

КНУКіМ. 
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30. Книги про пізнання світу і любов до мудрості [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://lib.knukim.edu.ua/knigi-pro-piznannya-

svitu-i-lyubov-do-mud/ 

Дата: 24.10.2016 

Наукова бібліотека КНУКіМ до «Тижня Кафедри філософії», 

присвяченого 45-річчю створення кафедри, підготувала виставку наукової, 

науково-популярної, навчальної літератури з дисциплін філософського циклу. 

Серед видань, що експонувались, довідникова література, а також знане 

ґрунтовне тритомне європейське видання: 

Європейський словник філософії: лексикон неперекладностей = 

Vocabulaire Europeen Des Philosophies: Dictionnaire Des Intraduisibles : у 3 т : пер. 

з фр. / під керівництвом Б. Кассен ; [Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.», Центр 

європ. гуманітар. дослідж.]. – Київ : Дух і Літера, 2011. – 576 с. 

Були представлені й інші енциклопедії та хрестоматії, зокрема: 

    Єрмоленко В. Далекі близькі : есеї з філософії та літ. / В. Єрмоленко. – 

Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. – 304 с. 

    Мудрость тысячелетий : энциклопедия / [авт.-сост. В. Балязин ; худож. 

П. Сацкий]. – Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2004. – 847 с. 

    Філософія. Природа, проблематика, класичні розділи : хрестоматія : 

навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. – Київ : Каравела, 2010. – 463 с. – 

(Українська книга). 
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    Хрестоматія з історії європейської філософії : навч. посіб. / під заг. ред. 

В. Л. Петрушенка. – Львів : Новий Світ-2000, 2013. – 572 с. – (Вища освіта в 

Україні). 
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На виставці мала місце і навчальна література, у тому числі викладачів 

вишу, а також знаних в Україні науковців та педагогів, що працюють чи свого 

часу працювали в університеті: 

    Конверський А. Є. Логіка : підруч. для студентів юрид. ф-тів / 

А. Є. Конверський ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т 

ім. Т. Шевченка. – 5-е вид., перероб. та допов. – Київ : Центр учб. літ., 2016. – 

320 с. 

    Хоменко І. В. Логіка: теорія та практика : підручник / І. В. Хоменко ; М-во 

освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2010. – 400 с. 

    Найдьонов І. М. Етика – естетика: дидактичний зміст : навч. посіб. / 

І. М. Найдьонов. – Київ : Кондор, 2011. – 550 с. : іл. 

    Безклубенко С.Д. Основи філософських знань: курс лекцій для слухачів 

Академії перукарського мистец. та студ. мистецьких ВНЗ / КНУКіМ. – К., 2007. – 

287 с. 

    Петрушенко В. Л. Філософія : навч. посіб. У 2 ч. Ч. 1. Світова філософія, 

фундаментальні проблеми філософії. Ч. 2. Релігієзнавство, етика та естетика, 

логіка / В. Л. Петрушенко. – Львів : Новий Світ-2000, 2012. – 648 с. : іл. – (Серія 

«Вища освіта в України»). 

    Розвиток філософської думки в Україні : навч. посіб. / за ред. 

Ю. Вільчинського ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ КНЕУ ім. В. Гетьмана, 

Ін-т приклад. та проф. етики. – Київ : КНЕУ, 2014. – 328 с. 

    Філософія : навч. посіб. / Л. В. Губерський, І. Ф. Надольний, 

В. П. Андрущенко ; за. ред. І. Ф. Надольного. – 8-е вид. стер. – Київ : Вікар, 

2011. – 455 с. – (Вища освіта ХХІ століття). 

    Філософія : підручник / за заг. ред. В. І. Ярошовця. – Київ : ЦУЛ, 2010. – 646 с. 

    Кириленко К. М. Філософія: наука і культура : мультидисциплінар. навч. 

посіб. / К. М. Кириленко ; КНУКіМ. – Київ, 2014. – 216 с. : іл 

«Виставка мала неабиякий інтерес серед відвідувачів бібліотеки, – зазначає 

директор Наукової бібліотеки КНУКІМ, кандидат культурології, доцент Юрій 

Горбань. – Студенти та викладачі з цікавістю підходили до виставкових стендів. 

Деякі з радістю відшуковували для себе книги, які бачили раніше деінде і не мали 

змоги придбати чи нагоди прочитати. Запитання відвідувачів бібліотеки про те, 

коли можна буде взяти на абонемент літературу з виставки, стало вже звичним 

для працівників бібліотеки протягом цього тижня». 

«Дякуючи таким виставкам, – зазначає завідувач Кафедри філософії 

Катерина Кириленко, – не лише студенти, але й викладачі мають унікальну 

нагоду зустрічі з книгою, що живе зовсім поруч, в книгосховищі бібліотеки. З 

приємністю віднайшла для себе книгу «Паломництво та релігійний туризм», що 

обов’язково буду використовувати сама та радитиму робити це студентам 

Факультету готельно-ресторанного і туристичного бізнесу у вивченні ними 

курсу «Релігієзнавство». Безуспішно шукала потрібне видання у книгарнях, та з 

подивом і радістю віднайшла його в бібліотеці вузу». 
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На виставці були представлені – література, яку вже не перший рік 

використовують відвідувачі бібліотеки, і нові надходження до бібліотечного 

фонду. Книжковий фонд бібліотеки регулярно поповнюється новими виданнями, 

що мають неабиякий інтерес в українського читача та книгами, які викликають 

резонанс на книжковому ринку країни. 
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31. Бібліотека – книга – екслібрис [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://lib.knukim.edu.ua/biblioteka-kniga-ekslibris/ 

Дата: 28.10.2016 

У Науковій бібліотеці КНУКіМ відкрилася виставка екслібрису. 

Представлені роботи – 

результат практичного заняття 

за темою «Від екслібрису – 

книжкового знаку до 

визначення цінності книги» з 

дисципліни «Консервація та 

збереження документів», 

проведеного кандидатом 

культурології, доцентом 

Кафедри інформаційної, 

бібліотечної та архівної 

справи, директором бібліотеки 

Юрієм Івановичем Горбанем. 
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Відкрив виставку декан Факультету культурології, кандидат культурології, 

доцент Валерій Володимирович Кушнарьов. Він привітав студентів, які є 

авторами екслібрисів (гр. КББ-44, КББ-54), та наголосив на креативності молоді 

і зазначив, що у створених екслібрисах є цікаві, оригінальні та лаконічно 

оформлені ідеї. 
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Заступник декана Факультету культурології, кандидат історичних наук, 

доцент Олена Олександрівна Каракоз схвалила прояв студентів-авторів в 

художній творчості: «Достойний рівень виконання. Кожна робота несе вміння 

графічно висловити свою думку». 

Студенти жваво включилися в розмову, коментуючи свої роботи та ідеї, які 

хотіли розкрити за допомогою екслібрисів. 
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Вікторія Парубаєва: «Перо з ключем уособлює відкриття чогось нового, 

невідомого, пізнання таємниць світу. Трикутник – символ об’єднання знань, 

інформації, досвіду». 
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Леся Тищенко: «Мій екслібрис означає жагу до знань. Скільки на дереві 

листочків, стільки прочитаних книг. Чим міцніший стовбур, тим більший пласт 

знань, який ми закладаємо, читаючи різноманітні книги». 
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Вікторія Сорока: «Зображені на екслібрисі руки тягнуться до знань. А 

знання – це скарб. Людина, яка володіє ними, володіє світом». 
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Оксана Даценко: «В екслібрисі дуб – символ довговічності знань. Дівчина 

з минулого – це прагнення до знань, а дівчинка із сучасності – розвиток». 
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Екслібрис – це книжковий знак, що фіксує зазвичай ім’я власника 

бібліотеки і лаконічний малюнок, який образно говорить про історію бібліотеки, 

профіль її фонду і т. д. Екслібриси можуть відбивати і складні історичні явища, і 

таємні почуття та думки різних людей. Для ознайомлення із класичними 

екслібрисами вашій увазі пропонуються копії екслібрисів Альбрехта Дюрера та 

відомих українських художників (С. Конончук, В. Кричевський, М. Левицький, 

І. Боднар). Виставка викликає інтерес і схвальні відгуки студентів та викладачів 

університету. 
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32. «10 кам’яних сердець» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://lib.knukim.edu.ua/10-kamyanikh-serdec/ 

Дата: 31.10.2016 

Сьогодні в Науковій бібліотеці КНУКіМ відкрилася творча виставка 

студентки 2-го курсу групи ТБР-15 Кафедри режисури телебачення Факультету 

кіно і телебачення Севін Дієвої – «10 кам’яних сердець». 

Модерував виставку 

кандидат культурології, 

доцент Кафедри 

інформаційної, бібліо-

течної та архівної справи, 

директор Наукової 

бібліотеки КНУКіМ 

Юрій Іванович Горбань, 

який привітав присутніх з 

цією подією та зазначив: 

«Знайомство з проявом 

духовного світу творчої 

людини – це можливість для кожного побачити світ в іншому, часто незвичному, 

новому ракурсі, «перезавантажити» свої творчі здібності і просто порадіти, що є 

серед нас люди, обдаровані різними талантами». 
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Виставка «10 кам’яних сердець» – це окремий цикл картин, пов’язаний з 

кожним роком життя Севін, який відображає її життєвий досвід. 

Художниця поєднала у створених образах сучасне і минуле, драматизм 

долі, сум і приреченість на самотність. Втім є світлі моменти в історії 

персонажів, яких вона зображує на картинах уквітчаними або ж додаючи у сірі 

тони червоного – кольору надії на кохання. 

Виставку відвідали 

студенти різних 

факультетів, які ділись 

враженнями та емоціями, 

жваво спілкувались із 

художницею. Авторка 

робіт відповідала на 

численні запитання 

молоді і розповідала, за 

яких життєвих обставин 

створювались її картини. 
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«10 кам´яних сердець – цикл моєї душі. В ній йде зворотній відлік часу до 

мого минулого від сьогодення, яким я вирішила поділитися з вами. Відчуттям 

розгубленості та, водночас, захоплення наповнювалася моя свідомість під час 

написання кожної з робіт. Ці емоційні пориви залишили слід у моїй пам´яті та, 

власне, на папері. Кожна лінія залишена на картині допоможе кожному краще 

зрозуміти мене та побачити пережиті емоції», – зазначила Севін Дієва. 
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33. Брати Капранови: «Книга – це фізкультура для душі» [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://lib.knukim.edu.ua/brati-kapranovi-kniga-

ce-fizkult/ 

Дата: 03.11.2016 

У Київському національному університеті культури і мистецтв відбулася 

творча зустріч із відомими українськими письменниками, видавцями та 

громадськими діячами братами Капрановими. Організаторами виступили 

Кафедра філософії, Факультет культурології та Наукова бібліотека КНУКіМ. 

Колектив Наукової бібліотеки підготував для перегляду аудиторії 

документальний фільм про визвольний рух в Україні початку ХХ ст. та події 

другої світової війни в Україні. 

На початку культурного заходу студент-бандурист Євген Пихтін виконав 

відомі українські музичні композиції «Гей, вдарте в струни, кобзарі» та «Ішов 

кобзар чистим полем», а чоловічий склад фольклорного ансамблю «Кралиця» 

заспівав повстанську пісню «Хлопці, підемо, боротися будемо». 

Представляючи аудиторії шановних гостей, завідувач Кафедри філософії, 

доктор педагогічних наук Катерина Кириленко, зазначила, що творча зустріч має 

історичний характер: «У нас сьогодні зустріч не лише із Дмитром та Віталієм 

Капрановими, але й із самими собою, з нашим минулим. Це наша історична 

мандрівка через Забудь-річку. Саме так називається остання книга братів 

Капранових, про яку матимемо нагоду сьогодні говорити».  
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На яскравості та унікальності події, в свою чергу, наголосив директор 

Наукової бібліотеки КНУКіМ, кандидат культурології, доцент Юрій Горбань: 

«Знайомство з долею книги – це завжди нові враження, емоції, а спілкування з її 

творцями – це відкриття нових світів». 

Привітав із цікавою подією студентів та викладачів і декан Факультету 

культурології, кандидат культурології, доцент Валерій Кушнарьов. 
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Протягом творчої зустрічі Дмитро та Віталій Капранови презентували 

свою нову книгу «Забудь-річка», розповідали студентам про історію її написання 

та про культурологічні аспекти у підготовці та виданні. 
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Сюжет роману «Забудь-річка» є досить реалістичним і віддзеркалює події 

доби Другої світової війни. Три українці потрапляють на війну під одним 

іменем – Степан Шагута. Усі вони воюють по різні боки фронту: Степан-

комсомолець – за дивізію «Галичина», Степан – син офіцера УНР – за Червону 

армію, а третій Степан, який є польським жовніром, захищає волю України в 

УПА. Проте доля, пожартувавши над героями, влаштовує зустріч двох їхніх 

нащадків – дівчини Уляни та Степана Шагути, названого на честь родича, – які 

закохуються один в одного. Історичне розслідування двох доль, переплутаних 

війною, стає основною сюжетною лінією книги. 

За словами авторів, ідея роману не була випадковою. «Ми, як і кожна 

людина, маємо двох дідів. Але у нас є особливість. Один дід – червоноармієць, 

кулеметник, важкопоранений при звільненні Севастополя, має орден Червоної 

Зірки – словом, за радянськими канонами, герой. А другий – 58 стаття, «ворог 

народу», 8 років у таборах. Але це наші діди, і ми не можемо сказати, що хтось з 

них поганий, а інший – хороший, бо вони обидва наші, – пояснив Віталій 

Капранов, додавши: «На жаль, така тенденція спостерігалася у кожній 

тогочасній родині. Дітям не розповідали про їхніх предків, адже ті несвідомо 

могли видати заборонену інформацію. Відбувалося так зване «явище 

добровільної амнезії». Саме через таку ситуацію братам Капрановим у школі 

доводилося мовчати про своє коріння, а в університеті – відверто брехати про 

відсутність зв’язку із заарештованими особами.  
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Для того, аби якомога краще і правдоподібніше відобразити атмосферу 

доби, Капранови знайшли образ – Забудь-річку, на честь якої і назвали роман. 

Згадуючи обраний символ, вони підкреслили: «Давні слов’яни вірили: душа, 

переходячи через цю річку, забуває своє минуле, тому новонароджений не 

пам’ятає, що з ним було в потойбіччі, а покійник – що траплялося за життя. За 

часів СРСР Забудь-річка розділяла цілі покоління. Її копали в кожній хаті тоді, 

але й досі вона тече». 
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Починаючи роботу над романом, Дмитро та Віталій шукали шляхи 

поєднання трьох різних історій в одній людині. Ідею їм підказав ветеран війни 

Петро Галицький, який і став прототипом головного героя книги – Степана 

Шагути. «У 1941-му році, під час оборони Києва, тоді ще шістнадцятирічний 

юнак віддав свої документи солдату-єврею, аби той зміг дістатися домівки й 

уникнути страти. Так у світі стало два Петра Галицьких», – розповів Дмитро 

Віталійович. 

До історичної частини роману письменники поставилися дуже 

відповідально. Вони вивчали архіви та мемуари, дізнавалися життєві подробиці 

побуту армійців різних збройних формувань. Яскравими прикладами були 

шинелі радянської армії, які, за наказом, воїнам не дозволяли знімати навіть на 

час сну, а ті так міцно примерзали до землі, що не можна було відірвати, і 

чоловікам доводилося воювати в наполовину відірваному землею та морозом 

верхньому одязі. Письменники розповіли і про підтяжки на штанях, які 

відмовлялися носити українці, що воювали в дивізії «Галичина». Зрештою, 

заборона на пояси, які носили українці замість підтяжок, була знята для українців 

цього формування. Так звичай переміг закон. 

Цікавим моментом роботи над книгою, розповідь в якій ведеться від імені 

жінки, було вивчення особливостей жіночої психології. «Так склалося, що коли 

ми у школі вивчали «Війну і мир», дівчата читали про мир, а хлопці – про війну. 

Жінки навіщось запам’ятовують колір очей. Що вони потім роблять з тією 

інформацією? Мало того, вони ніколи не забувають, у що були вдягнені», – 

зазначили брати. Для того, аби читачки не змогли сказати, що у героїні «чомусь 

почали рости вуса та борода», автори залучили до створення видання і жінок-

редакторів.  
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Розповідаючи про свою роботу, Дмитро та Віталій акцентували на тому, 

що найкращий відгук для них – це листи від читачів, які після ознайомлення з 

книгою, зацікавилися власною історією роду та почали її досліджувати. Однак, 

як зауважили автори, для покращення ситуації в країні недостатньо лише знати 

походження своїх предків. Потрібно також цікавитися національною 

літературою. Велику роль у такому процесі, за словами письменників, відіграють 

бібліотеки: «Книга – це фізкультура для душі. Це нормальний раціон харчування 

людини, яка хоче залишатися людиною. Якщо ж на певній місцевості немає 

вибору між пляшкою і книжкою, завтра там будуть гопники, а післязавтра – 

танки як система заміщення бібліотек». 

Від братів Капранових студенти отримали два «завдання», виконання яких 

сприятиме культурному вихованню молоді: прийти на виставку «МЕДВІН» 4 

листопада до НСК «Олімпійський», де автори будуть присутні особисто, та 

відвідати концерт музики Бориса Лятошинського і Льва Ревуцького 3 листопада 

о 19:00 у Національній філармонії України. 

Організатори презентували гостям подарунки: книги, у написанні чи 

підготовці яких до друку брали участь викладачі та студенти університету. Серед 

них і щойно перекладена англійською «Українська кухня» Михайла 

Поплавського, набори вітальних листівок у виконанні студентів Факультету 

дизайну і реклами, дизайнерські сірники (щоб був порох в порохівницях для 

нових книг) та картину студентки 1-го курсу Факультету дизайну і реклами, 

групи ДХМг-16 Марії Панчук. Заступник декана Факультету культурології, 

кандидат історичних наук, доцент Олена Олександрівна Каракоз подарувала від 

організаторів заходу Дмитру Віталійовичу та Віталію Віталійовичу букети 

квітів. 
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Завершилась творча зустріч виконанням запальних українських пісень 

студентами-культурологами Богданом Данилком, Назаром Каруном і Лілією 

Стецюк, тривалою автограф- та фотосесією для студентів і викладачів, а також 

розмовами про історичне минуле вже в холі бібліотеки. Молодь запропонувала 

письменникам завітати до вишу знову, тож слідкуйте за анонсами, вже 

незабаром. 
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34. «Книжковий» листопад [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://lib.knukim.edu.ua/knizhkoviy-listopad/ 

Дата: 04.11.2016 

У рамках інформаційного проекту «12+ книг 2016 року» Наукова 

бібліотека презентує шість нових книг (монографії, навчальні посібники, збірки 

нот) авторства викладачів КНУКіМ. 

1. Використання об’єктів інтелектуальної 

власності в рекламі : навч. посіб. / 

Т. І. Биркович, С. Бондар, Р. Б. Шишка, І. М. 

Сопілко [та ін.]. – Київ : Видавництво Ліра-К, 

2016. – 520 с. 

У навчальному посібнику розкриваються основні 

положення правової охорони і захисту прав на 

об’єкти інтелектуальної власності та особливості 

їх використання в рекламі. 

 

 

 

 

2. Ручка А. Класичні та неокласичні 

соціологічні теорії (короткий виклад) : 

посібник / А. Ручка, В. Танчер, І. Шевель. – 

Житомир : Вид-во Рута, 2016. – 104 с. 

У посібнику висвітлюється генезис 

провідних соціологічних напрямків та теорій. 

Представлені найвпливовіші концепції 

неокласичного та сучасного етапу розвитку 

соціологічної думки. 
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3. Карягін Ю. О. Українське суспільство: 

сучасність і політичні цінності : монографія / 

Ю. О. Карягін. – Київ : Київ. нац. ун-т культури і 

мистецтв, 2016. – 228 с.: іл.  

У монографії здійснено теоретичний аналіз процесу 

формування цінностей особистості, соціальних груп, 

суспільства в цілому; визначено їх реальний стан та 

вплив на процес модернізації сучасної 

демократичної України. 

 

 

 

4. Тимошик Микола. Українська книга : 

історична місія і реалії / Микола Тимошик, передм. 

П. Мовчана. – Київ : Літ. Україна, 2016. – 180 с. – 

(Бібліотека газети «Літературна Україна». – 2016. – 

№ 19). 

Книга про книгу. Йдеться про історичну місію 

української книги як просвітника, поводиря народу 

на непростих воловодах його національного 

самопізнання й самоствердження. Поцінування 

феномену української книги, її буття в минулому і 

сьогоденні. 

 

 5. Народжені Карпатами : плакатний 

проект в рамках Міжнар. мист. 

фестивалю країн Карпат. регіону 

«Карпат. простір», 6-8 трав. 2016 р. / М-

во культури України, Івано-Франків. 

ОДА, Івано-Франків. міська рада, Івано-

Франків. обл. рада, Секція плакату та 

графіч. дизайну Київ. орг. Нац. Спілки 

худож. України. – Київ ; Івано-

Франківськ, 2016. – 24 с. 

Проект «Народжені Карпатами», 

автором та ідейним натхненником якого 

виступив Андрій Будник (голова секції 

плакату та графічного дизайну Київської 

організації НСХУ), представляє 
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портретну плакатну галерею видатних осіб, за походженням і діяльністю 

поєднаних із Карпатським регіоном. У проекті представлені роботи викладачів 

(Андрій Будник, Оксана Чуєва) та студентів кафедри графічного дизайну і 

реклами КНУКіМ. 

   

6. Перцова Н. Світ дитинства : зб. для дітей шк. 

віку / Н. Перцова. – Київ, 2016 . – 52 с. 

До збірки увійшли ноти і тексти пісень для дітей 

шкільного віку. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ознайомитися з виданнями можна у Науковій бібліотеці вишу. 
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35. Наукова співпраця музеєзнавців та видавців: проект журналу 

«МІКС» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://lib.knukim.edu.ua/naukova-spivpracya-muzeieznavciv-ta-vi/ 

 

Дата: 05.11.2016 

У Науковій бібліотеці КНУКіМ відбулась презентація електронного 

журналу урбаністичних студій «МІКС» – Місто: Історія, Культура, Суспільство. 

До матеріалів видання увійшли наукові праці з історичних наук не лише докторів 

і кандидатів наук, а й талановитої студентської молоді університету. 

Модератором заходу виступила 

доктор культурології, професор, 

завідувач Кафедри музеєзнавства і 

пам’яткознавства КНУКіМ Олена 

Гончарова, яка і представила спікерів 

презентації: шеф-редактора журналу 

Тетяну Водотику, відповідального 

секретаря Ігоря Постольника, члена 

редколегії, доцента Кафедри 

музеєзнавства і пам’яткознавства, 

кандидата історичних наук Сергія Тараненка, художника та автора логотипу 

видання Михайла Федоріна. 
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Протягом своїх виступів гості представили концепцію журналу, його 

перший номер, а також розповіли про плани на майбутні випуски. Так, 

спеціальною темою другого номера була визначена декомунізація, а основна 

частина третього випуску буде присвячена функціонуванню музею в міському 

просторі, що неабияк зацікавило КНУКіМівців. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наприкінці презентації спікери запросили представників усіх курсів та 

освіто-кваліфікаційних рівнів навчання університету до участі у створенні 

електронного видання і висловили щирі сподівання на плідну співпрацю з 

обдарованою молоддю. 
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36. Подарунок посольства КНР в Україні для студентів КНУКіМ 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lib.knukim.edu.ua/ 

podarunok-posolstva-knr-v-ukraini-dl/ 

Дата: 06.11.2016 

 Аташе з питань культури Посольства Китайської Народної Республіки в 

Україні пані Чжан Яньбо під час свого візиту до КНУКіМ 3 листопада 2016 р. 

передала в дарунок студентам та викладачам підбірку літератури про культуру 

та традиції Китаю, яка поповнила фонди Наукової бібліотеки КНУКіМ. Серед 

них: 

1. Е Лан, Чжу Лянчжи «Хрестоматия по культуре Китая» 

2. Го Цюхуэй, Ван Лидань «Художественный промысел Китая» 

3. Чжоу Минвэй «Китай» 

4. Цай Яньсинь «Архитектура Китая», а також література про традиції та 

мистецтво Китаю англійською мовою. 

Ознайомитися з цією та іншою літературою можна на виставці нових 

надходжень бібліотеки, що триває в приміщенні читальної зали. Незабаром 

книжки поповнять бібліотечні фонди. Слідкуйте за надходженнями! 

Викладачі та студенти вузу висловлюють щиру подяку пані Чжан Яньбо за 

цінний дарунок та сподіваються на подальшу плідну співпрацю! 
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37. Культура – це те, що лишається, коли все інше забуто [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://lib.knukim.edu.ua/kultura-ce-te-shho-

lishaietsya-koli-vse/ 

Дата: 10.11.2016 

З нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного 

мистецтва Наукова бібліотека Київського національного університету культури 

і мистецтв представляє тематичну книжкову виставку «Культура – це те, що 

лишається, коли все інше забуто». 

Виставка презентує наукові, науково-популярні, ілюстративні видання, що 

розповідають про духовне життя українців, їх неповторну і самобутню культуру. 

Українська культура займає гідну нішу у світовому співтоваристві, 

оскільки має давні коріння. Нам є чим пишатися. Багатовікова історія збагатила 

український народ неповторними цінностями. Щоб духовні традиції не втратили 

свого значення, необхідно підтримувати вогник національної культури, який не 

дозволить зникнути українській музиці, літературі та живопису. 

Представлена книжкова експозиція – це наочна ілюстрація багатогранності 

та різноманітності вітчизняної культури, її впливу на духовний розвиток 

суспільства. 
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Наукова бібліотека КНУКіМ вітає науково-педагогічний колектив вишу із 

Всеукраїнським днем працівників культури 

та майстрів народного мистецтва! 

Щиро вітаємо Вас із професійним святом! Високо цінуємо Ваш вагомий 

внесок у розвиток національної культури. 

Ваша праця звеличує Україну, примножує її успіхи і досягнення! 
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38. Бібліографічна діяльність з практичної точки зору [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://lib.knukim.edu.ua/bibliografichna-

diyalnist-z-praktich/ 

Дата: 11.11.2016 

 

Співробітники Наукової бібліотеки КНУКіМ спільно із заступником 

декана Факультету культурології, кандидатом історичних наук, доцентом 

Оленою Олександрівною Каракоз взяли участь у проведенні лекції з практичною 

складовою. Лекційне заняття відбулося з дисципліни «Бібліографічна 

діяльність» для студентів 3-го курсу заочної форми навчання. 

 Провідний бібліограф Галина Олександрівна Стешенко нагадала 

студентам основи теорії бібліографії та проілюструвала теоретичні викладки 

прикладами діяльності інформаційно-бібліографічного відділу. 
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Бібліотека КНУКіМ позиціонує себе, як осередок навчально-

просвітницької та науково-дослідної роботи. 

На базі бібліотечних фондів формуються інформаційно-бібліографічні 

продукти: каталоги та картотеки; бібліографічні покажчики; списки літератури; 

каталоги книжкових виставок. 

Зі зразками бібліографічних покажчиків познайомила завідувач науково-

методичного відділу Світлана Геннадіївна Винокурова. При цьому звернула 

увагу на те, що на сайті бібліотеки є їх електронні аналоги. Крім того 

запропонувала для обговорення деякі проблемні питання створення електронних 

продуктів. 
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Одним з напрямів бібліографічної діяльності є укладання персональних 

покажчиків. У бібліотеці готуються покажчики двох серій: «Вчені КНУКіМ», 

«Видатні постаті КНУКіМ». Про структуру та методику укладання 

персональних покажчиків розповіла завідувач сектору методичної роботи Олена 

Олексіївна Скаченко. Оскільки бібліотека є структурним підрозділом Київського 

національного університету культури і мистецтв, велика увага приділяється 

створенню бібліографічних ресурсів, що сприяють ознайомленню з кращими 

зразками української культури. Створено бібліографічний ресурс про об’єкти 

нематеріальної культурної спадщини України: петриківський розпис, косівська 

кераміка. Ресурс представлений на сайті бібліотеки в рубриці «Скарби нації». 
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39. Знаменні дати, славні ювілеї! [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://lib.knukim.edu.ua/znamenni-dati-slavni-yuvilei/ 

Дата: 16.11.2016 

Наукова бібліотека КНУКіМ презентувала Календар «Київський 

національний університет культури і мистецтв у 2016 році: знаменні дати, славні 

ювілеї». 

Відкрив захід вітальною 

промовою директор Наукової 

бібліотеки, кандидат культурології, 

доцент Юрій Горбань: «Радий вітати 

вас сьогодні на презентації унікального 

видання. Це дійсно свято, тому що всі 

поважні ювілеї кафедр та науково-

педагогічного складу університету 

висвітлені у цьому календарі. Хочу 

побажати вам щастя, добра, 

благополуччя, натхненної праці, добробуту, щоб багато років ми працювали 

спільною командою і кожні 5 – Ви були представлені у цьому календарі». 
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До слів вітання 

приєдналась укладач 

календаря, завідувач 

сектору методичної роботи 

бібліотеки Олена Скаченко: 

«Коли у 2013 році ми 

починали готувати перший 

випуск календаря, то 

хотіли акцентувати увагу 

на девізі нашого 

навчального закладу 

«КНУКіМ – університет 

успішних людей» та 

підкреслити, що у виші працюють талановиті викладачі, які виховують успішну 

молодь.  

Гортаючи сторінки календаря, можна побачити, що тут відображені 

історичні віхи розвитку всіх кафедр університету культури, які у 2016 році 

відзначають свої ювілеї. Сьогоднішнім заходом хочемо підкреслити: 

університет цінує працю викладачів, поважає їх, пишається ними і їхніми 

студентами». 

Свої ювілеї у цьому році святкували: 

 Кафедра філософії КНУКіМ – 45 років! Вітання з нагоди свята та 

подарунок у вигляді Календаря приймала доктор педагогічних наук, 

доцент, завідувач кафедри Катерина Кириленко. 
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 Кафедра класичної хореографії КНУКіМ – 20 років! (заслужений 

працівник культури України, доцент Ольга Білаш). 

 Кафедра зв’язків з громадськістю і журналістики – 20 років! (професор 

Кафедри зв’язків з громадськістю і журналістики, заступник декана ФЖіМВ з 

навчально-методичної роботи, доктор філологічних наук, доцент, Оксана 

Гарачковська, яка, до речі, стояла біля витоків створення першого Календаря). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



186 
 

 Кафедра соціології КНУКіМ – 20 років! (заступник декана ФЖіМВ з 

науково-практичної роботи, кандидат соціологічних наук, доцент Інна Шевель). 

 Кафедра бандури та фольклору КНУКіМ – 20 років! (заслужений 

працівник культури України, професор Іван Сінельніков). 

 Кафедра готельно-ресторанного бізнесу – 15 років! (завідувач кафедри, 

кандидат історичних наук, професор, заслужений працівник культури України 

Валентина Русавська). 
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 Кафедра дизайну середовища – 15 років! (керівник творчих проектів 

учасників Міжнародного фестивалю молодих дизайнерів Олексій Лазарєв). 

 Кафедра графічного дизайну і реклами – 10 років! (заступник завідувача 

кафедри, доцент, член Спілки дизайнерів України Наталя Удріс). 
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 Кафедра дизайну одягу – 10 років! (завідувач кафедри, кандидат технічних 

наук, доцент Олександра Пенчук). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всі ювіляри в дарунок отримали нове видання – Календар «Київський 

національний університет культури і мистецтв у 2016 році: знаменні дати, славні 

ювілеї» та подякували працівникам бібліотеки за кропітку науково-методичну 

працю, збереження і формування пам’яті про найважливіші події й дати 

університету. 
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Читальна зала, в якій проходила презентація видання, була прикрашена 

артбуками студентів Кафедри графічного дизайну, що додавало неповторності 

святковій атмосфері. 

З нагоди урочистості студенти вишу підготували яскраву вітальну 

програму. Молодь Кафедри дизайну одягу влаштувала творчий показ 

неперевершених суконь (керівник показу – доцент Кафедри індустрії моди 

КНУКіМ Олена Ясинська). 
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Студенти 2-го курсу Кафедри режисури та майстерності актора виконали 

пісню «Ми гуляємо Подолом». Неповторною музичною композицією «Калина» 

вразили всіх присутніх студентки Кафедра бандури та фольклору. Вихованці 

Факультету культурології поздоровили ювілярів чуттєвим виконанням відомих 

українських пісень. 

  

 

 

 

 

 

 

 Завершилось святкування прем’єрою 

пісні «В нашім селі новина», яку подарував 

усім Фольклорний ансамбль «Кралиця» 

Факультету музичного мистецтва КНУКіМ 

(керівник – заслужений працівник культури 

України, професор Іван Сінельніков), 

відзначивши нещодавно 25-річчя творчої 

діяльності. 
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40. Історики та музеєзнавці: якою Україну бачить світ [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://lib.knukim.edu.ua/istoriki-ta-

muzeieznavci-yakoyu-ukrainu/ 

Дата: 24.11.2016 

У Науковій бібліотеці Київського національного університету культури і 

мистецтв відбулася презентація книги «Ігри відображень. Якою бачить Україну 

світ» кандидата історичних наук, наукового співробітника Інституту історії 

України НАН України Тетяни Водотики та кандидата політичних наук, відомого 

в Україні політичного експерта Євгена Магди. 

Зі вступним словом до 

усіх присутніх звернулася 

доктор культурології, 

професор, завідувач 

Кафедри музеєзнавства та 

пам’яткознавства КНУКіМ 

Олена Гончарова. 
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Привітали гостей з урочистою подією і декан Факультету культурології, 

кандидат культурології, доцент Валерій Кушнарьов та завідувач Кафедри 

філософії, доктор педагогічних наук, доцент Катерина Кириленко. 
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На заході окрім презентації видання також пройшла відкрита лекція від 

авторів. Темою обговорення був імідж України як в історичній ретроспективі, 

так і в сучасному виконанні. Разом із викладачами та студентами Тетяна 

Водотика і Євген Магда дискутували з питань сприйняття України, асоціацій зі 

словом «Україна» нині, впливу міжнародного іміджу держави на її 

зовнішньополітичну суб’єктність та нового образу нашої держави у світі. 

У першій частині відкритої лекції Тетяна Водотика розповіла, як 

сприймали Україну в Європі від прадавніх часів до ХХ століття. Євген Магда 

продовжив доповідь представленням власного бачення того, яким може бути 

образ України в майбутньому. 
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Дискусія, викликана темою лекції, була дуже яскравою та цікавою для усіх 

гостей заходу, тож кожен міг висловити свою думку і бути почутим. 

Наприкінці презентації автори видання подарували примірники книжки 

Науковій бібліотеці КНУКіМ і подякували аудиторії за увагу й готовність до 

активного діалогу, підкресливши: «Створимо разом позитивний імідж України у 

світі за допомогою історії, культури та мистецтва!» 
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41. Творча зустріч із Богданою Олександровською та Тетяною Логуш 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lib.knukim.edu.ua/ 

tvorcha-zustrich-iz-bogdanoyu-oleksandr/ 

Дата: 25.11.2016 

В університеті культури відбулась тематична зустріч з авторкою книги «Із 

Тарасом – через Морок», ідеологом історико-патріотично-мистецького проекту 

«Герої нації», переможницею міжнародного літературного конкурсу «Коронація 

слова» Богданою Олександровською та громадською діячкою, засновницею 

міжнародного конкурсу романів, кіносценаріїв, п’єс, пісенної лірики і творів для 

дітей «Коронація слова» Тетяною Логуш. 
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Представила гостей студентам Факультету готельно-ресторанного і 

туристичного бізнесу та Факультету режисури і шоу-бізнесу КНУКіМ кандидат 

наук з державного управління, доцент Кафедри міжнародного туризму Алла 

Михайлівна Гаврилюк. 

«Сьогоднішній захід присвячений пам’яті жертв голодоморів в Україні, 

який є щорічним національним пам’ятним днем. Гості розкажуть вам про 

особливі сторінки в історії нашого народу за часів Голодомору та ознайомлять 

з цікавою літературою, що є «золотою гордістю країни»», – зазначила Алла 

Михайлівна. 
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Сумська письменниця та журналіст Людмила Говійна, яка працює під 

псевдонімом Богдана Олександровська презентувала студентській молоді свої 

книги «Із Тарасом – через Морок» та «Герої нації». 
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Авторка зазначила, що тема Голодомору в Україні недостатньо 

досліджена, тому вона вирішила підняти архіви та простежити історію минулих 

поколінь, щоб країна знала, як виживали та рятувались люди у тих злощасних 

умовах. 

«Головне наше 

завдання на сьогодні 

– написати історію 

свого роду, щоб 

передати наступним 

поколінням імена 

героїв, тих, хто 

подарував нам 

найцінніше – життя. 

До книги «Герої 

нації» увійшли 

життєві історії 

людей, яких я 

називаю справжніми 

звитяжцями. Також 

ця книга має розділ з пустими сторінками, аби читач сам міг вписати туди 

історію свого роду. Адже ми всі є нащадками справжніх героїв, які в часи 

Голодомору врятували багато людських доль. Ми – нація героїв!» – наголосила 

Богдана Олександровська. 
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Засновниця міжнародного літературного конкурсу «Коронація слова» 

Тетяна Логуш розповіла молоді КНУКіМ про авторський проект, що вже 17 

років поспіль зберігає свою унікальність і розвиває сучасну українську культуру. 

Спікер зауважила, що їм потрібні нові таланти, які готові внести у літературний 

простір новаторські мотиви та поділитись творчими оригінальними ідеями. 
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Наприкінці заходу Тетяна Логуш подарувала КНУКіМіцям і Науковій 

бібліотеці університету чимало книг авторів, що носять почесне звання «Золотих 

письменників 2016» за версією конкурсу «Коронація слова». 
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42. Бібліотеки єднають Україну: патріотичне виховання молоді 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lib.knukim.edu.ua/ 

biblioteki-iednayut-ukrainu-patrioti/ 

Дата: 06.12.2016 

В Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені 

В. О. Сухомлинського за сприяння МОН України та НАПН України пройшла 

Міжнародна науково-практична конференція «Організація і методика створення 

галузевих бібліотечно-інформаційних ресурсів для освітянської галузі України» 

та Всеукраїнський форум «Місія бібліотек навчальних закладів у національно-

патріотичному вихованні дітей та молоді». 

Відкрила конференцію директор ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, 

д-р пед. наук, професор, член-кореспондент НАПН України Лариса Березівська. 

У роботі конференції взяли участь науковці ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського, представники МОН України та НАПН України, 

директори й бібліотечні фахівці національних і державних бібліотек України, 

наукових установ, науково-педагогічні працівники ВНЗ різних регіонів України, 

науковці Педагогічного музею України, завідувачі бібліотек обласних інститутів 

післядипломної педагогічної освіти, методисти, бібліотекарі професійно-

технічних і загальноосвітніх навчальних закладів, а також науковці з Польщі, 

Білорусі, Республіки Казахстан. 

Наукову бібліотеку Київського національного університету культури і 

мистецтв представляли співробітники науково-методичного відділу Олена 

Скаченко та Олена Омельяненко-Набіуліна. 
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Не обійшовся захід і без нагород. Освітянські бібліотеки-ювіляри 

отримали грамоти, вітальні листи і невеличкі презенти, почесні грамоти за 

багаторічну плідну співпрацю в здійсненні науково методичного забезпечення 

інноваційного розвитку бібліотек навчальних закладів України. 

Під час роботи конференції демонструвалася книжкова 

виставка «Науково-інформаційна та науково-методична продукція Державної 

науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського і мережі 

освітянських бібліотек МОН України та НАПН України» та діяла музейна 

виставка Педагогічного музею України «Василь Сухомлинський: світовий 

вимір». 

Другий день конференції був присвячений Всеукраїнському форуму 

«Місія бібліотек навчальних закладів у національно-патріотичному вихованні 

дітей та молоді». Учасниками форуму стало понад 200 делегатів від освітянських 

бібліотек України. З доповідями виступили науковці Інституту проблем 

виховання та Інституту педагогіки НАПН України, ДНПБ України ім. В. 

Сухомлинського, Державної бібліотеки України для юнацтва та ін. 

З доповіддю «Національно-патріотичне виховання студентської молоді: 

вимоги сучасності» виступила зав. сектору методичної роботи НБ КНУКіМ 

Олена Скаченко, проінформувавши  учасників форуму про зміст і основні 

напрямки патріотичного виховання, що реалізуються у книгозбірні Київського 

національного університету культури і мистецтв. 
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Всі заходи конференції пройшли у теплій атмосфері, на високому 

професійному та організаційному рівні. За підсумками конференції схвалено 

проект рекомендацій для подальшої діяльності. 
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43. Книги грудня [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://lib.knukim.edu.ua/knigi-grudnya-2/ 

Дата: 09.12.2016 

У рамках інформаційного проекту «12+ книг 2016 року» Наукова 

бібліотека КНУКіМ презентує нові книги авторства викладачів Факультету кіно 

і телебачення КНУКіМ. 

Серед них: 4 колективні монографії (у двох томах), 2 збірки науково-

методичних праць, матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції та 

шести круглих столів, проведених упродовж 2016 року. 

Ознайомитися з виданнями можна у Науковій бібліотеці вишу. 

Кісін В. Б.: режисер, науковець, педагог : колект. 

монографія. Т. 1 / наук. ред. О. В. Безручко ; Київ. 

нац. ун-т культури і мистецтв, Ф-т кіно і 

телебачення. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2016. – 

199 с. 

 

 

 

 

 

 

Колективна монографія, підготовлена науково-педагогічним складом 

факультету кіно і телебачення КНУКіМ, кафедри кіно-, телемистецтва 

Київського університету культури присвячена життю, творчості і 

педагогічній діяльності відомого українського режисера, науковця, педагога 

екранних мистецтв професора, заслуженого діяча 

мистецтв України Віктора Борисовича Кісіна. 

 

 

 

Мистецтвознавство. Соціальні комунікації. 

Медіапедагогіка : колект. монографія / [наук. ред. 

О. В. Безручко] ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, 

Ф-т кіно і телебачення. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 

2016. – Т. 1. – 205 с.  
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Мистецтвознавство. Соціальні комунікації. 

Медіапедагогіка : колект. монографія / [наук. ред. 

О. В. Безручко] ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, 

Ф-т кіно і телебачення. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 

2016. – Т. 2. – 199 с. 

 

 

 

 

 

 

Колективна монографія у 2 томах розкриває комплекс 

загальнотеоретичних, історичних, практичних питань з мистецтвознавства, 

соціальних комунікацій та медіапедагогіки. 

Ґенеза ідей і динаміка розвитку екранних 

мистецтв : колект. монографія / [наук. ред. 

О. В. Безручко] ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, 

Ф-т кіно і телебачення. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 

2016. – Т. 1. – 206 с. 

 

 

 

 

 

 

Ґенеза ідей і динаміка розвитку екранних 

мистецтв : колект. монографія / [наук. ред. 

О. В. Безручко] ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, 

Ф-т кіно і телебачення. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 

2016. – Т. 2. – 216 с. 

 

 

  



208 
 

Колективна монографія у 2 томах розкриває комплекс 

загальнотеоретичних та практичних питань, що визначають головні складники 

професій режисера кіно і телебачення, сценариста, оператора кіно і 

телебачення, диктора і ведучого телепрограм, звукорежисера, телевізійного 

журналіста, особливості роботи зі створення телевізійних програм і фільмів 

різних видів і жанрів. 

Аудіовізуальне мистецтво і виробництво: досвід, 

проблеми та перспективи : колект. монографія / [наук. 

ред. О. В. Безручко] ; Київ. нац. ун-т культури і 

мистецтв, Ф-т кіно і телебачення. – Київ : Вид. центр 

КНУКіМ, 2016. – Т. 1. – 210 с. 

 

 

 

 

 

Аудіовізуальне мистецтво і виробництво: 

досвід, проблеми та перспективи : колект. 

монографія / [наук. ред. О. В. Безручко] ; Київ. нац. ун-

т культури і мистецтв, Ф-т кіно і телебачення. – Київ : 

Вид. центр КНУКіМ, 2016. – Т. 2. – 200 с. 

 

 

Колективна монографія у 2 томах розкриває 

комплекс загальнотеоретичних та практичних 

питань аудіовізуального мистецтва і виробництва. 

 

 

Актуальні питання сучасного мистецького та 

освітнього процесів. Вип. 2 : зб. наук.-метод. пр. / 

упоряд. І. А. Гавран ; М-во культури України, Київ. 

нац. ун-т культури і мистецтв, Каф. акторів кіно. – 

Київ : Вид. НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. – 80 с. 
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Актуальні питання сучасного мистецького та 

освітнього процесів. Вип. 3 : зб. наук.-метод. пр. / 

упоряд. І. А. Гавран ; М-во культури України, Київ. 

нац. ун-т культури і мистецтв, Каф. акторів кіно. – 

Київ : Вид. НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. – 93 с. 

 

 

 

 

 

 

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної 

конференції з міжнародною участю 

«Мистецтвознавство. Соціальні комунікації. 

Медіапедагогіка», Київ, 18 квіт. 2016 р. / упоряд. 

О. В. Безручко ; М-во культури України, М-во освіти 

і науки України, Ф-т кіно і телебачення Київ. нац. ун-

ту культури і мистецтв, Каф. кіно-, телемистецтва 

Київ. ун-ту культури [та ін.]. – Київ : Вид. центр 

КНУКіМ, 2016. – 209 с. 

 

Матеріали круглого столу з міжнародною участю 

«Актуальні питання кінематографа і 

телебачення», м. Київ, 25 лют. 2016 р. / упоряд. 

О. В. Безручко ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, 

Ф-т кіно і телебачення, Київ. ун-т культури, Каф. 

кіно, телемистецтва. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 

2016. – 48 с. 
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Матеріали круглого столу «Теорія і практика 

екранних мистецтв», м. Київ, 17 берез. 2016 р. / 

упоряд. О. В. Безручко ; Київ. нац. ун-т культури і 

мистецтв, Ф-т кіно і телебачення, Київ. ун-т 

культури, Каф. кіно-, телемистецтва. – Київ : Вид. 

центр КНУКіМ, 2016. – 60 с. 

 

 

 

 

 

 

Матеріали круглого столу «Аудіовізуальне 

мистецтво і виробництво», м. Київ, 19 трав. 2016 р. / 

упоряд. О. В. Безручко ; Київ. нац. ун-т культури і 

мистецтв, Ф-т кіно і телебачення, Київ. ун-т 

культури, Каф. кіно-, телемистецтва. – Київ : Вид. 

центр КНУКіМ, 2016. – 48 с. 

 

 

 

 

Матеріали круглого столу з міжнародною участю 

«Український кінематограф у світовому 

контексті», м. Київ, 5 верес. 2016 р. / упоряд. 

О. В. Безручко ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, 

Ф-т кіно і телебачення, Київ. ун-т культури, Каф. 

кіно-, телемистецтва. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 

2016. – 80 с. 
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Матеріали круглого столу з міжнародною участю 

«Довженківські читання», м. Київ, 12 верес. 

2016 р. / упоряд. О. В. Безручко ; Київ. нац. ун-т 

культури і мистецтв, Ф-т кіно і телебачення, Київ. 

ун-т культури, Каф. кіно-, телемистецтва. – Київ : 

Вид. центр КНУКіМ, 2016. – 66 с. 

 

 

 

 

 

 

Матеріали круглого столу «Перспективи 

розвитку аудіовізуального мистецтва», м. Київ, 

10 жовт. 2016 р. / упоряд. О. В. Безручко ; Київ. нац. 

ун-т культури і мистецтв, Ф-т кіно і телебачення, 

Київ. ун-т культури, Каф. кіно-, телемистецтва. – 

Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2016. – 64 с. 
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44. Бібліотека університету на новому етапі розвитку соціальних 

комунікацій [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://lib.knukim.edu.ua/biblioteka-universitetu-na-novomu-et/ 

Дата: 12.12.2016 

 

У Дніпровському національному університеті залізничного транспорту ім. 

В. Лазаряна відбулася ІІІ Міжнародна конференція «Бібліотека університету на 

новому етапі розвитку соціальних комунікацій», учасниками якої стали 

співробітники наукової бібліотеки КНУКіМ. Захід був проведений за організації 

Науково-технічної бібліотеки ДНУЗТ, наукових бібліотек Дніпропетровського 

національного університету ім. О. Гончара і Національного університету 

кораблебудування ім. адм. Макарова, секції університетських бібліотек 

Української бібліотечної асоціації та підтримки Міністерства освіти і науки 

України. 
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Наукова конференція зібрала провідних фахівців у царині бібліотечної 

справи для розгляду важливих питань, що визначають майбутні шляхи розвитку 

університетської бібліотеки: реформування вищої освіти, запровадження нових 

освітніх технологій, інформаційний супровід та забезпечення навчального і 

науково-дослідного процесів. 

Відкрив конференцію 

проректор з наукової 

роботи ДНУЗТ Сергій 

Мямлін, відзначивши 

важливість проведення 

заходів, на яких 

представники бібліотек 

вишів мають змогу 

поділитися думками з 

проблемних питань та 

знайти їх спільні 

рішення. 

 

 

Учасники конференції 

обговорювали стратегічне 

партнерство в розвитку 

університетської бібліотеки, нові 

сфери бібліотечної діяльності на 

підтримку університетської науки, 

традиційні та електронні ресурси 

комплектування фондів, питання 

оцифрування та цифрового 

збереження фондів. Значна увага 

була приділена темі академічної 

доброчесності, питанням виховання 

студентської молоді. 
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Кандидат історичних наук, доцент 

кафедри інформаційної, бібліотечної та 

архівної справи, заступник декана 

факультету культурології КНУКіМ 

Олена Каракоз виступила на пленарному 

засіданні з доповіддю на тему: 

«Підготовка фахівців бібліотечної галузі 

в умовах інформатизації суспільства». У 

промові Олена Олександрівна 

наголосила на тому, що в умовах 

інформатизації суспільства та стрімкої 

інтеграції соціально-комунікаційного 

простору, опанування електронних 

комунікацій і глобальних масштабів 

Інтернету, зростає попит на якісно нову 

генерацію фахівців для бібліотечної 

галузі України, здатних ефективно 

освоювати високотехнологічну 

інформаційну індустрію. Підготовка фахівців такого ґатунку потребує суттєвих 

змін у змісті й організації підготовки кадрів. 
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Директор наукової бібліотеки КНУКіМ, кандидат культурології, доцент, 

Юрій Горбань у виступі «Бібліотечний менеджмент і маркетинг в системі 

управління бібліотекою вищого навчального закладу» поділився своїм баченням 

щодо вирішення питань управління змінами в бібліотеці ВНЗ, на меті яких 

збереження конкурентоспроможності бібліотек в умовах інформаційного 

суспільства. «Бібліотека оперативно реагуючи на нові тенденції ринку та 

потреби користувачів, формує свої інноваційні стратегії, які стосуються всіх 

її функціональних сфер», – підкреслив Юрій Іванович. 

Заступник директора наукової бібліотеки КНУКіМ Лариса Рибка свою 

доповідь «Маркетинговий підхід в управлінні діяльністю бібліотек України» 

присвятила увагу питанням: маркетинг і бібліотека в ринковій економіці, 

переваги використання маркетингових підходів, маркетинг і зміна мислення 

бібліотекарів, полегшення ідентифікації їх реакції на вимоги ринку. 

Завідувач відділу автоматизації та комп’ютеризації В’ячеслав Лук’яненко 

виступив з доповіддю «Інформатизація суспільства та трансформація діяльності 

бібліотек вищих навчальних закладів», у якій зазначив, що інноваційна 

діяльності бібліотек ВНЗ починається з використання електронних ресурсів. 

В’ячеслав Вікторович зауважив: «Проекти зі створення цифрових електронних 

бібліотек, удосконалення бібліотечних Web-сайтів, придбання профільних БД, 

розширення сервісних послуг, урізноманітнення корпоративних проектів 

університетських бібліотек, впровадження нового рівня професійних 

комунікацій – всі ці заходи виступають стратегічною лінією розвитку, та 
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підтверджують світову тенденцію орієнтації на обслуговування користувачів 

повними текстами в режимі віддаленого доступу». 

Завідувач науково-методичного відділу Світлана Винокурова у виступі 

«Менеджмент якості в діяльності бібліотек вищих навчальних закладів» 

зазначила, що поняття «якість» для бібліотеки – це вдало налагоджена внутрішня 

технологія роботи, кінцевою метою якої є користувач, його задоволеність і 

комфортність. За словами Світлани Геннадіївни, впровадження системи 

менеджменту якості допомагає бібліотеці оптимізувати роботу, прийняття 

ефективних рішень в управлінні бібліотекою; налагодити систему постійного 

навчання бібліотечних співробітників. 

На завершення конференції співробітники наукових бібліотек обговорили 

подальшу діяльність структур задля розвитку бібліотечної сфери та підвищення 

ролі книгозбірень серед студентів. 
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45. «Сучасний танець: основи теорії і практики» [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://lib.knukim.edu.ua/suchasniy-tanec-

osnovi-teorii-i-prak/ 

Дата: 15.12.2016 

У читальній залі Наукової бібліотеки КНУКіМ відбулась презентація першого в 

Україні навчального посібника «Сучасний танець: основи теорії і практики», 

авторами якого стали викладачі Кафедри сучасної хореографії КНУКіМ. 

З вітального слова 

розпочав презентацію 

директор Наукової 

бібліотеки, кандидат 

культурології, доцент 

Юрій Іванович Горбань: 

«Народження книги для 

кожного автора це велика 

подія. Тож дозвольте 

сьогодні привітати всіх 

авторів видання та 

подякувати за чудову 

колективну працю, що 

відтворена у цьому єдиному в Україні навчальному посібнику з сучасної 

хореографії». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://lib.knukim.edu.ua/wp-content/uploads/2016/12/news_modern-dance_17.jpg
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З промовою виступила завідувач Кафедри сучасної хореографії та 

натхненник цього видання Ольга Олегівна Бігус: «Сьогодні дійсно важлива подія 

для нашої кафедри, тому що певний відрізок життя був присвячений щоденній 

натхненній роботі саме по підготовці даного підручника. Він дійсно є першим в 

Україні. Кожен з моїх колег у своєму розділі намагався приділити увагу 

безпосередньо не тільки історії сучасної хореографії, а також методиці 

виконання сучасного танцю. 
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Звертаючись до Вас, шановні студенти, хочу зауважити, що плідна 

робота викладачів присвячена саме Вам, для того, щоб Ви мали можливість 

теоретизувати свої знання та проаналізувати те, що Ви робите в залі 

практично. Даний посібник стане для Вас дуже корисним у Вашому навчанні, 

адже без теорії немає практики», – наголосила Ольга Олегівна. 

Начальний посібник «Сучасний танець: основи теорії і практики» 

складається з 4-х розділів, які містять всю необхідну інформацію про генезис 

сучасного танцю, його історію, основні засади композиції танцю та особливості 

імпровізації, комплексний глибокий аналіз сучасного популярного танцю та 

базову підготовку фахівців сучасної хореографії, без чого не може відбуватися 

освітній процес на Факультеті хореографічного мистецтва КНУКіМ. 

Михайло Поплавський з науковим доробком привітав Кафедру сучасної 

хореографії: 

«Вітаю Вас із цією прекрасною подією. Наша хореографічна 

університетська школа потужно розвивається. 

«Сучасний танець: основи теорії і практики» – це на сьогодні унікальна 

книга, яка є взірцем для багатьох вищих навчальних закладів країни. Професійна 

практична підготовка не може відбутися без хорошої теорії. Ви зробили цінний 

внесок у розвиток сучасної української хореографії. 

Дана праця є гордістю кафедри, її перспективою і надією. Бажаю Вам 

щастя, здоров’я, віри в завтрашні й день і щоб Вам хотілося хотіти!», – 

зазначив Михайло Михайлович. 
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«Саме в нашому 

університеті 15 

років тому була 

відкрита Кафедра 

сучасної хореографії. 

В той момент, коли 

сучасна хореографія, 

як новий феномен, 

лише розпочинала 

свої перші кроки. Це 

була подія, яка 

віддзеркалювала 

мистецькі процеси, 

що відбувались у той 

час в нашій державі. 

Ми вдячні всім тим, хто започаткував цю справу. Тому мені дуже приємно, що 

я маю можливість поздоровити авторів даного творіння та побажати всьому 

професорсько-викладацькому складу факультету натхнення і 

самоствердження», – прозвучали привітання від декана Факультету 

хореографічного мистецтва, професора Лариси Юріївни Цвєткової. 
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До вітань приєдналися і рецензент даного підручника, народний артист 

України, професор, академік АМУ, генеральний директор – художній керівник 

Національного заслуженого академічного ансамблю танцю України ім. 

П.Вірського, Герой України, лауреат Національної премії України ім. Тараса 

Шевченка Мирослав Михайлович Вантух та відомий український хореограф, 

народний артист України, почесний професор Кафедри сучасної хореографії 

КНУКіМ Григорій Миколайович Чапкіс. Видатні хореографи висловили своє 

захоплення книгою «Сучасна хореографія» та зазначили, що в наш час все 

більше зростає інтерес до сучасного танцю, тому підручник допоможе привити 

культуру і правильний смак у хореографічному мистецтві. 
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Розповіли про 

свій творчий 

доробок і самі 

автори книги – 

заслужений 

працівник культури 

України, доцент 

Кафедри сучасної 

хореографії Ірина 

Іванівна Герц; 

старший викладач 

Кафедри сучасної 

хореографії, магістр 

сучасної 

хореографії Анастасія Володимирівна Журавльова; кандидат психологічних 

наук, доцент Людмила Вікторівна Мова; кандидат наук з фізичного виховання та 

спорту, доцент Наталія Петрівна Батєєва; викладач Кафедри сучасної 

хореографії Олександр Олександрович Маншилін. У своєму виступі автори 

розповіли, що виникла потреба систематизувати і викласти навчальний матеріал, 

щоб студентам було легше орієнтуватися в новітніх напрямках та методиці 

викладання сучасного танцю. Саме тому і розпочалась плідна праця над 

написанням цієї книги, яка неодмінно принесе користь у майбутній 

хореографічній діяльності молоді. 
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Всі автори вклали досвід, душу і серце у написання підручника. Це є 

неймовірним досягненням кафедри та має неабияке значення для студентів-

хореографів і викладачів факультету. 
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Наостанок заслужена артистка України, доцент Кафедри сучасної 

хореографії Алла Давидівна Рубіна та заступник декана з наукової роботи Аліна 

Миколаївна Підлипська закликали студентів цінувати кожну мить, яку вони 

проводять у стінах вишу і творити найпрекрасніше мистецтво в світі – мистецтво 

хореографії. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А студенти першого курсу Кафедри сучасної хореографії КНУКіМ, в 

свою чергу, підготували вітальний хореографічний перформанс для всіх 

присутніх.  
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46. Пам’ять не скресне [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://lib.knukim.edu.ua/pamyat-ne skresne/ 

Дата: 21.12.2016 

Бібліотека запрошує читачів ознайомитись з книжковою виставкою 

«Пам’ять не скресне», яка працює в читальному залі з 22 грудня. Виставка дає 

можливість ознайомитись із виданнями, підготованими Українським інститутом 

національної пам’яті, серед яких :«Щоб не забули. Пам’ять про тоталітаризм в 

Європі» (2016 р.), «Майдан від першої особи. Мистецтво на барикадах» (2016 р.), 

«Усна історія російсько-української війни 2014-2016» (2016 р.) та ін. 
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«Усна історія…» – це розповіді і свідчення учасників подій, їхні думки, 

перші оцінки, роздуми про перспективи. 

«Майдан від першої особи. Мистецтво на барикадах» – це спогади митців 

про пережите, бачене, та думки про роль мистецтва у подіях Революції Гідності.  

У книзі «Щоб не забути…» зібрано 30 дивовижних історій людей з 16 

європейських країн, що зазнали тоталітаризму. Тут знайдете різноманітні 

розповідні стилі й свідчення від першої особи. Розповіді сповнені суму через 

незмірні страждання, проте водночас вони оспівують любов до свободи, людську 

гідність, віру та відданість головним людським цінностям. 

Можна багато писати і говорити про кожну з книг виставки, та мабуть 

краще прийти, взяти якусь до рук, погортати, почитати, почути свідчення 

очевидців, порівняти із своїми міркуваннями… 

 

 

 

Отже чекаємо вас у бібліотеці! 
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47. Професійні секрети для студентів-аналітиків [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://lib.knukim.edu.ua/profesiyni-sekreti-

dlya-studentiv-ana/ 

Дата: 23.12.2016 

У Науковій бібліотеці КНУКіМ відбулась зустріч студентів 1-го курсу 

Кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи спеціалізації 

«Інформаційна аналітика» (куратор – кандидат культурології Наталія Кобижча) 

і першокурсників Кафедри соціології (куратор – кандидат соціологічних наук 

Мирослава Кухта) з комунікаційним менеджером та аналітиком Інституту 

світової політики (ІСП), учасником шостого засідання Мінського діалогу (1-2 

листопада 2016 р., тема: «Майбутнє Східної Європи і Південного Кавказу: на 

перетині зовнішньої політики, безпеки і бізнесу») Дарією Гайдай. Організатором 

заходу виступила Кафедра інформаційної, бібліотечної та архівної справи 

Факультету культурології за сприяння деканату Факультету культурології, 

заступника декана Факультету журналістики і міжнародних відносин КНУКіМ, 

кандидата соціологічних наук, доцента Інни Шевель та директора Наукової 

бібліотеки КНУКіМ, кандидата культурології, доцента Юрія Горбаня. 
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Розпочалася зустріч вітальним словом декана Факультету культурології 

Валерія Кушнарьова та завідувача Кафедри інформаційної, бібліотечної та 

архівної справи Тетяни Гранчак, які висловили переконання в актуальності 

професій, пов’язаних з інформаційною діяльністю, та акцентували на важливості 

співпраці університету з науково-аналітичними організаціями і центрами. 

Протягом заходу студенти отримали інформацію про один з 

найавторитетніших аналітичних центрів України, що входить у рейтинг кращих 

аналітичних центрів Центральної та Східної Європи (61 місце з 90), – Інститут 

світової політики. Установа спеціалізується на розробці аналітичних досліджень 

та здійсненні проектної діяльності для просування європейських стандартів і 

практик в Україні, а також для зростання підтримки лідерів громадської думки, 

офіційних осіб ЄС і НАТО європейської та євроатлантичної перспективи 

України. 

Учасники зустрічі також дізнались про те, що на початку 2016 року 

експерти Інституту світової політики презентували аналітичну записку «Досвід 

врегулювання конфліктів у світі. Уроки для України» з рекомендаціями щодо 

врегулювання конфлікту на сході України. В основу рекомендацій був 

закладений досвід врегулювання конфліктів у 9 країнах світу: Великобританії, 

Анголі, Ліберії, Хорватії, Боснії, Косово, Молдові, Грузії та Кіпрі. 

  



231 
 

У рамках звіту були 

представлені висновки 

найбільш дискусійних 

етапів врегулювання 

конфлікту: миротворчої 

місії, роззброєння, 

демобілізації, амністії і 

проведення виборів на 

постконфліктних 

територіях. Висновки 

матеріалу стали основою 

зміни позиції української 

переговорної групи в 

Мінську – аргументації щодо необхідності миротворчої місії на Донбасі. 

Пані Дарія Гайдай у своїй розповіді поінформувала студентів про участь 

ІСП у міжнародному проекті «Все суспільство заради запобігання конфліктам і 

миробудівництва» (WOSCAP), спрямованому на розширення можливостей ЄС із 

реалізації заходів досягнення миру за допомогою послідовних комплексних 

інноваційних засобів громадянського суспільства. Мета проекту – критична та 

конструктивна оцінка політики й інструментів ЄС у миротворчій сфері. 
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Особливу увагу спікер акцентувала на презентації Інститутом разом із 

партнерами з інших аналітичних центрів у Брюсселі аналітичної записки «Не так 

все тихо на Східному фронті: аудит Мінських домовленостей та варіанти 

реінтеграції України» (учасник ІСП – Катерина Зарембо). Цей звіт став 

продуктом спільних зусиль експертів Інституту світової політики, Vox Ukraine, 

Фонду «Демократичні Ініціативи» та Донецького інституту інформації. 

За словами пані Гайдай, корпоративна взаємодія аналітичних центрів – 

специфічна риса розвитку вітчизняного аналітичного середовища. Цей напрям 

діяльності аналітичних центрів України активно розвивається і вже 

формалізувався у вигляді коаліції громадських організацій та експертів України 

«Реанімаційний пакет реформ», яка займається розробкою законодавчих актів і 

супроводом їх прийняття з метою втілення системних реформ в Україні. 

Під час зустрічі студенти дізнались про відмінності в організації роботи 

державних і недержавних аналітичних центрів, зокрема, про недосконалість 

нормативно-правової бази, що регулює діяльність таких недержавних структур і 

яскраво проявляється в їх функціонуванні у вигляді неприбуткових громадських 

організацій, неможливості заробляти за рахунок власної діяльності та про таку 

перевагу недержавної аналітики, як свобода вибору тематики досліджень. 

До того ж гостя підкреслила важливість адвокаційної діяльності 

аналітичних центрів, акцентувавши на важливості адаптації аналітичних 

матеріалів під потреби замовників з урахуванням відмінностей між науковим, 
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аналітичним та журналістським текстами і необхідності набуття навичок 

презентації, отриманих в результаті проведених аналітичних досліджень. 

Зокрема йшлося про засоби візуалізації інформації і створення інфографіки. 

Студенти з неабияким зацікавленням ознайомились із презентованими 

зразками інформаційної продукції ІСП – прикладами візуалізованих даних, а 

також долучились до тесту на пострадянськість, який розробив Інститут. 

На завершення зустрічі Дарія Гайдай побажала студентам успіхів в 

опануванні обраної професії і порадила використовувати навіть найменші 

можливості для розширення власного світогляду й здобуття необхідних в 

аналітичній діяльності знань з іноземної мови, політології, історії та комунікації. 
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48. Педагогічна культурологія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://lib.knukim.edu.ua/pedagogichna-kulturologiya/ 

Дата: 23.12.2016 

 

У Науковій бібліотеці КНУКіМ відбулась презентація нового навчального 

посібника для студентів і викладачів «Педагогічна культурологія», авторами 

якого є доктор філософських наук, доцент Кафедри філософії КНУКіМ Ігор 

Печеранський та доктор історичних наук, професор Кафедри соціальної 

філософії і філософії освіти Національного педагогічного університету імені 

М.П. Драгоманова Володимир Савельєв. 

Розпочав презентацію 

директор Наукової бібліотеки, 

кандидат культурології, доцент 

Юрій Горбань: «Сьогодні у 

стінах нашої бібліотеки 

відбувається справжнє свято 

народження нової книги, яка є 

першим навчальним 

посібником в галузі 

педагогічної культурології. 

Тому щиро хочу привітати 

авторів з такою визначною подією та побажати ще неодноразово радувати нас 

своїми науковими працями». 
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Слова привітання висловив кандидат історичних наук, доцент Володимир 

Пилипів: «Три-чотири роки тому, коли обговорювали нові навчальні плани для 

спеціалістів-магістрів, було гостро поставлене питання щодо культурології – 

що безпосередньо повинні вивчати студенти з цієї дисципліни і які прикладні 

аспекти має культурологія? Отож, аби на той час існувала подібна монографія, 

це вирішило б багато проблем.  

Даний посібник є 

надзвичайно 

актуальним. Це те 

підґрунтя, від якого 

відштовхуємося і 

знаємо в якому 

напрямку рухатися. 

Велика вдячність 

авторам, а нам 

побільше таких 

чудових робіт». 

Підручник 

«Педагогічна 

культурологія», 

орієнтуючись на 

міждисциплінарний синтез філософського, культурологічного та педагогічного 

знання, не просто вивчає культуротворчий потенціал освіти, але, разом з тим, 

маючи відношення до прикладної культурології, намагається розкрити умови 

застосування потенціалу педагогіки до сфери соціокультурної діяльності, 

представити освіту як ключову складову соціокультурного відтворення і 

трансляції досвіду. Не обходить стороною вона і прикладні аспекти розробки 

методології та методики організації культурно-освітньої практики. 
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Поздоровлення 

прозвучали і від кандидата 

історичних наук, доцента 

Володимира Наконечного: 

«Хочу висловити слова 

вдячності винуватцю 

сьогоднішнього свята, 

молодому професору, доктору 

наук Ігорю Печеранському. Він 

належить до тих 

інтелектуалів, філософів, 

мислителів, політологів, 

експертів, які в наш час 

представляють наукову еліту 

країни. Це вже його шоста 

книга, і ми маємо честь, що у 

стінах нашого європейського 

вузу презентується унікальне 

видання, яке свого роду є 

першим в Україні, що має 

сучасні унікальні підходи до 

розгляду педагогіки і 

культурології в модерному 

глобальному суспільстві».  
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На презентацію наукового доробку завітав Михайло Поплавський. 

«Вітаю науковців наших українських вишів Ігоря Печеранського і 

Володимира Савельєва із презентацією нового посібника. Їхня книга це науковий 

прорив. Ігор Печеранський – є одним із найкращих викладачів університету 

культури. В таких європейських вузах, як наш, педагогіка постійно 

розвивається. Мені як випускнику Факультету культурології буде цікаво 

прочитати видання у його співавторстві. Це велика честь для університету 

культури. Бажаю міцного козацького здоров’я, оптимізму та натхнення», – 

сказав Михайло Михайлович. 
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Про власний навчальний посібник розповів Ігор Печеранський: 

«Педагогічна культурологія» – це інтегративно-гуманітарна галузь знання, яка 

звертається до освітнього потенціалу культури, суспільства з його 

формальними та неформальними інституціями, а ще до людини як 

індивідуальності та особистості. Її цікавить не лише соціальний, але й 

індивідуальний педагогічний процес, хід всебічного та гармонійного розвитку 

особистості за допомогою формування культурно-освітнього середовища в 

контексті процесів інкультурації, соціалізації, соціокультурного відтворення, 

трансляції знань та умінь від покоління до покоління. Вона розкриває тонкий та 

діалектичний взаємозв’язок між культуродоцільністю освіти та освітнім 

потенціалом соціокультурного середовища, в якому перебуває людина, що 

знаходиться в основі феномену педагогічної культури», – зазначив автор. 
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За його словами, студенти-культурологи, майбутні бакалаври та магістри, 

повинні мати не лише теоретичні знання про освіту як найважливіший канал 

трансляції культури чи про культуру як фундамент освітнього середовища і 

педагогічного процесу, але й володіти відповідними «ключами» та 

інструментами впровадження культурних знань і норм у загальносуспільну 

свідомість та різні соціальні практики. 

Запрошений гість – професор, кандидат філософських наук Федір Медвідь 

висловив свої думки щодо цієї книги. 

«Сьогодні ми маємо приємність обговорювати цікавий і, в першу чергу, 

корисний посібник, який стане незамінним для фахівців в галузі культурології.  

«Педагогічна культурологія» є джерелом для формування світогляду. 

Вона спирається на достатньо широку і глибоку інформаційну базу, де 

поєднуються цінні речі та відкриваються нові парадигми. Тут є певні 

дороговкази, як далі рухатися і з чим рухатися», – зауважив Федір Михайлович. 
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Микола Дубина – завідувач Кафедри української мови і літератури, доктор 

філологічних наук, професор, літературознавець поділився своїми міркуваннями 

щодо презентованого посібника: «Педагогічна культурологія» – хороший 

допоміжний матеріал для того, щоб студент сформувався як особистість. 

Вивчення педагогічної культурології не просто допомагає вийти за межі 

локального, але і проаналізувати процес відтворення себе в соціумі та культурі, 

подивившись на це, як на певну освітню практику зі всіма прикладними 

аспектами, що звідси випливають. Вітаю авторів, це справді серйозна подія» 
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Щирі вітання 

прозвучали і від 

студентів та викладачів 

КНУКіМ, що були 

присутні на презентації. 

Вони подякували 

авторам Ігорю 

Печеранському та 

Володимиру Савельєву 

за вклад в систему 

української освіти, 

новий крок у світовій 

культурології та 

побажали побільше 

подібних творінь, які культивуватимуть глибокий освітній процес. 
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 Відповідальний за випуск: Юрій  Іванович Горбань  

Верстка: Алла Вадимівна Кузнєцова 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Підписано до друку 29.12.2016 

Формат А4. Друк офсетний 

Наклад 300 прим. 

 

 

Видавець Київський національний університет культури і мистецтв 

 

Видавничий центр КНУКіМ 

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного  реєстру видавців,  

виготовників і розповсюджувачів видавничої продукції серія ДК №4776 від 09.10.2014 

 


