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Анотований каталог інформує про книги, що надійшли до фонду 

Наукової бібліотеки Київського національного університету культури і 

мистецтв та представлені в інформаційному проекті «12+ книг 2015 року». 

Документи супроводжуються зображенням обкладинок книг та містять 

коротку анотацію. 

Каталог адресований працівникам інформаційних служб, бібліотек, всім, 

хто цікавиться новинками книг науковців КНУКіМ.  
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ВІД УКЛАДАЧІВ 

 

У 2015 році співробітники Наукової бібліотеки Київського національного 

університету культури і мистецтв започаткували інформаційний проект «12+ 

книг …року». 

Мета проекту – інформування наукової і мистецької спільноти України 

про нові видання (монографії, навчальні посібники, словники, збірки науково-

методичних праць) викладачів університету, що публікувалися у поточному 

році та надійшли до фонду бібліотеки. 

Анотований каталог покликаний узагальнити та систематизувати 

результати проекту за підсумками 2015 року.  

Структурно складається із 4 частин:  

1. Монографії, наукові видання,  

2. Колективні монографії, матеріали конференцій, збірники науково-

методичних праць, 

3. Навчальні посібники, підручники, 

4. Ноти. 

У межах розділів групування здійснено в алфавіті прізвищ авторів або 

назв. Представлені документи містять коротку анотацію та супроводжуються 

зображенням обкладинок книг. 

Завершує видання інформаційна довідка, в якій за допомогою статистики 

узагальнено представлені у проекті книги за певними критеріями. 

Каталог адресований працівникам інформаційних служб, бібліотек, всім, 

хто цікавиться новинками книг науковців КНУКіМ. 
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МОНОГРАФІЇ, НАУКОВІ ВИДАННЯ 
 

 

1. Безклубенко С. Вступ до культурології. 

Теоретичне дослідження / Сергій Безклубенко ; голов. 

ред. Л. В. Фурта. – Київ : Альтерпрес, 2015. – 508 с. : 

іл. 

 

Книга присвячена з’ясуванню фундаментальних 

питань, що стосуються розуміння сутності, провідних 

закономірностей розвитку людського суспільства, 

основу якого й становить те, що іменується культурою.  

Вибудувана на науковому аналізі величезного 

корпусу фактів, явищ і процесів, монографія містить 

чимало цікавих та повчальних даних з історії та 

сучасного стану основних галузей культури – 

народного побуту, релігії, моралі, мистецтва. Може 

бути корисним посібником як для тих, хто вивчає культурні процеси 

професійно, так і для всіх цікавих і допитливих. 

 

 

 

 

2. Безручко О. В. Українські кінематогра-

фісти, педагоги: відновлені сторінки життя : 

монографія / О. В. Безручко ; Київ.міжнар. ун-т. – 

Київ : КиМУ, 2015. – Т. 5. – 226 с. 

 

У книжці розповідається про відомих свого часу 

українських кінематографістів, театральних діячів, 

педагогів творчих дисциплін, деякі сторінки життя і 

творчості яких з різних причин (радянська цензура, 

арешти, репресії, залишення на тимчасово окупованій 

території тощо) було забуто або знищено. 

Реконструкція відбувалася за допомогою копіткого 

вивчення тогочасної фахової, партійної, 

комсомольської вітчизняної і загальносоюзної преси; під час роботи в 

українських і російських архівах; опрацювання мемуарної спадщини. 

Розрахований на кінознавців, культурологів, викладачів і студентів 

вищих мистецьких навчальних закладів і всіх, хто цікавиться питаннями 

кінотелемистецтва і педагогіки творчих дисциплін. 
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3. Бойко О. С. Художній образ в 

українському народно-сценічному танці : 

монографія / О. С. Бойко ; М-во культури України, 

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

Видавництво Ліра-К. – 204 с. 

 

Монографія є одним з перших 

мистецтвознавчих досліджень художнього образу в 

українському народно-сценічному танці. У 

монографії розглядається природа й ознаки 

художнього образу як категорії естетики, специфіка 

образу в танцювальному мистецтві, критично 

переосмислюється ряд положень і висновків про 

ґенезу й типологію української народної хореографії, 

фольклорний синкретизм, класифікація хороводів. 

Проблема невідповідності між зовнішнім та внутрішнім образом, формою 

і змістом народно-сценічного танцю набула в хореографічному мистецтві 

особливої гостроти у зв’язку із загрозою як «малоросійшини» так і 

беззмістовної та бездуховної модернізації народного танцю в наш час. 

Видання розраховане на викладачів, аспірантів, студентів вузів, усіх тих, 

хто цікавиться питаннями художнього образу в українському народно-

сценічному танці. 

 

 

 

 

4. Гарачковська О. ХХ століття в українській 

поезії крізь призму сміху : монографія / Оксана 

Гарачковська. – Київ : Альфа-М, 2015. – 560 с. 

 

У монографії на основі розлогого фактичного 

матеріалу вперше комплексно осмислено жанрово-

стильові модифікації української віршованої сатири й 

гумору ХХ століття, висвітлено теоретичні питання 

жанрової типології вітчизняної поетичної 

гумористики, основні етапи її становлення й розвитку. 

Значно увага приділяється розкриттю сатиричної 

картини світу, проблеми митця й влади у творчості 

М. Вороного, О. Олеся, Б. Лепкого, П. Карманського, 

В. Сосюри, В. Симоненка, П. Глазового та інших поетів-сміхотворців у 

контексті анти тоталітарного дискурсу. 

Для науковців, викладачів, студентів-філологів, усіх, хто цікавиться 

проблемами української літератури. 
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5. Гурбанська А. Слово – людина – світ: студії 

з літературознавства, культурології та соціальних 

комунікацій / Антоніна Гурбанська ; ред. 

Ткаченко А. О. – Кіровоград : «КОД», 2015. – 348 с. 

 

Вибрані статті з двадцятип’ятирічного наукового 

доробку автора, присвячені дослідженню «вічної 

таїни» художнього слова, упорядковано за 

хронологічним принципом у логічному структурному 

взаємозв’язку. 

Розглянуто актуальні питання теорії 

літературного роду та жанру повісті, різновекторні 

концептуальні моделі – «людина і світ» у творах 

українських письменників: Віктора Близнеця, Миколи Вінграновського, 

Анатолія Дімарова, Григорія Тютюнника, Ліни Костенко, Олега Ольжича, Юрія 

Мушкетика, Леоніда Первомайського, Володимира Дрозда, Олеся Гончара та 

ін. Осмислено міждисциплінарний дискурс літературознавства, культурології 

та соціальних комунікацій. Аналіз текстів художніх творів проведено з 

використанням сучасного літературознавчого теоретико-методологічного 

інструментарію, культурологічного підходу, із залученням філософського й 

соціологічного контекстів. 

Видання призначене літературознавцям, культурологам, фахівцям із 

соціальних комунікацій, викладачам, учителям, студентам-гуманітаріям, усім, 

хто цікавиться українською літературою. 

 

 

 

 

6. Каракоз О. О. Цензура в публічних 

бібліотеках України 1917–1939 рр. : монографія / 

О. О. Каракоз ; М-во освіти і науки України, Київ. 

нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Видавництво 

Ліра-К, 2015. – 180 с. 

 

У монографії досліджено сутність та основні 

форми прояву радянської цензури в публічних 

бібліотеках України у 1917 – 1939 роках. 

Автор монографії виявив витоки, обґрунтував 

основні етапи та прослідкував форми і напрями 

втілення духовної та світської цензури в бібліотечну 

діяльність. Розкрив принципи роботи радянських 

цензурних інституцій, що регламентували напрями діяльності публічних 

бібліотек, перетворюючи їх на заклади політосвіти. Показав бібліотечну 
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цензуру як соціальне явище, відобразив її значення щодо обмеження 

інформації, друкованого слова та національної думки. 

Видання розраховане на викладачів, аспірантів, студентів, усіх, хто 

цікавиться питаннями пов’язаними з розкриттям основних засобів 

запровадження радянської цензури в бібліотеках України. 

 

 

 

 

7. Печеранський І. П. Викладач та студент в 

системі вищої школи: філософсько-освітні 

рефлексії : монографія / І. П. Печеранський ; [за наук. 

ред. д-ра юрид. наук, проф. М. Н. Курка] ; Міжрегіон. 

акад. упр. персоналом, Київ. нац. ун-т культури і 

мистецтв. – Київ : «МП Леся», 2014. – 168 с. 

 

Філософія освіти представлена у цих рефлексіях 

як новий міждисциплінарний рівень знання, що 

здатний трансформувати не тільки підхід до проблеми 

взаємовідносин викладача та студента в контексті 

вищої школи, але й ті цінності, що пов’язані з даною 

проблемою, сприяючи становленню філософсько-методологічних засад 

педагогічної теорії та методики.  

Автором було здійснено спробу вийти за межі суто психолого-

педагогічного аспекту розгляду проблеми, доповнити його, застосувавши 

цінність й потенціал постнекласичної філософської методології, 

гуманістичного та екзистенційно-діалогічного напрямів філософії освіти, 

педагогічної антропології у поєднанні з соціологією знання та теорією 

комунікації, що виявило нові інтегративні потенції культуро центричної, 

особистісно-орієнтованої та інноваційної парадигм осмислення взаємодії між 

викладачем та студентом у вищій школі. 

Книга рекомендована для спеціалістів вищої школи та фахівців, що 

займаються проблемами професійної педагогічної діяльності, а також для 

викладачів, студентів та тих, хто цікавиться сучасними проблемами філософії 

освіти. 
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8. Прокопенко Л. І. Інформаційні потреби 

користувачів обласних універсальних наукових 

бібліотек України : монографія / Л. І. Прокопенко ; 

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

мистецтв. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2015. – 220 с. 

 

У монографії на основі аналізу діяльності 

обласних універсальних наукових бібліотек України із 

забезпечення інформаційних потреб користувачів, 

з’ясовано стан наукової розробки зазначеної 

проблеми, досліджено контингент сучасних 

користувачів; визначено особливості інформаційних 

потреб користувачів у 90-ті роки ХХ ст. і першому 

десятиріччі ХХІ ст., розкрито соціально-культурні чинники, що вплинули на їх 

динаміку; узагальнено досвід зазначених установ по забезпеченню 

інформаційних потреб користувачів та виявлено ефективні форми їх 

інноваційної діяльності. 

Особливу увагу автор приділяє висвітленню теоретичних і практичних 

питань дослідження інформаційних потреб користувачів. 

Видання розраховане на викладачів, аспірантів, студентів вузів, усіх тих, 

хто цікавиться інформаційними потребами користувачів бібліотек в умовах 

новітніх мережевих технологій. 

 

 

 

 

9. Романюк Н. Видавнича справа в 

Єлисаветграді : монографія / Наталя Романюк; за ред. 

д-ра філол. наук, проф. Миколи Тимошика. – Київ : 

КВІЦ, 2014. – 156 с. 

 

У книзі висвітлюються питання зародження та 

становлення друкарства у Єлисаветграді (сучасному 

Кіровограді) до початку ХХ століття. Описується 

діяльність друкарень, палітурних майстерень, 

товариств та гуртків, причетних до видавничої справи 

міста. Окреслюється спектр періодичних видань та 

вклад деяких редакторів у розвиток журналістики.  

Аналізуються книгорозповсюджувальна та 

рекламна сфери. 

Для зацікавлених історією видавничої справи та журналістики, 

краєзнавством та історією Кіровограда. 
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10. Тимошик М. Українська книга і преса в 

Італії : монографія / М. С. Тимошик. – Київ : Наша 

культура і наука, 2015. – 352 с. – іл., ім. покажч., 

резюме італ., англ., нім. мовами (Серія «Бібліотека 

видавця, редактора, автора»; т. 5). 

 

На основі опрацьованих автором архівів та 

бібліотечних сховищ в Італії та США вперше 

узагальнено й осмислено феномен пресо- і 

книговидавничої діяльності українців в Італії. У 

хронологічний послідовності висвітлюється діяльність 

головних українських видавничих осередків цієї 

країни від початку ХІХ століття до наших днів. 

Книга складається з шести розділів: «Від 

початків до середини ХІХ ст.», «Журналістська і видавнича діяльність Євгена 

Онацького: італійський період», «Видавничий рух у таборі українських 

військовополонених «Ріміні», «Видавнича діяльність Українського 

католицького університету» у Римі, «Вісті з Риму» як специфічний тип 

видання», «Інші видавничі осередки». Виклад матеріалу подається у властивій 

авторові розповідній манері: ясність, популярність, аргументованість, чітка 

структурованість викладу, сюжетний розвиток подій. 

Для видавців, редакторів, журналістів, поліграфістів, дослідників історії 

книги і преси, фахівців з українознавства. Може бути корисною для студентів, 

які навчаються за спеціальностями «Журналістика», «Видавнича справа та 

редагування», «Книгознавство», «Культурологія». 

 

 

 

 

11. Ширман Р. Н. Обдури мене! 

Мок’юментарі в кіно і на телебаченні : монографія / 

Р. Н. Ширман ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв,  

Ін-т кіно і телебачення, Каф. режисури і 

телебачення. – Київ : КНУКіМ, 2015.– 204 с. 

 

У середині ХХ століття народився і набув 

популярності специфічний вид екранної творчості, що 

отримав назву мок’юментарі. Це – псевдо 

документалістика (від англ. monkumentory – to mock 

«підробляти», «знущатися» і documentary 

«документальний». 

Ця квазідокументалістика дуже популярна і 

сьогодні. Блокбастери, біографічні фільми, телевізійні програми, що зроблені у 

цьому стилі – це стовідсоткові ігрові твори, які маскуються під 
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документалістику. Видатні майстри кіно і телебачення – Орсон Уеллс, Вуді 

Аллен, Олівер Стоун, Пітер Джексон, Пітер Уоткінс, Пітер Грінуей, їхні 

молодші послідовники режисери Вільям Карель, Олексій Федорченко, Павло 

Бардін та багато інших використовують можливості цього виду екранної 

творчості для створення оригінальних та вражаючих проектів у широкому 

діапазоні: від політичної сатири, до ліричних замальовок, від журналістських 

розслідувань – до антиутопій. 

Це дослідження, що базується на вивченні робіт видатних майстрів 

екрану, так і на власному творчому досвіді, допоможе молодим 

тележурналістам, режисерам, операторам краще орієнтуватися у складних 

стосунках між документальним та ігровим кіно і телебаченням. І, можливо, 

надихне сьогоднішніх студентів на власні творчі пошуки. 
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КОЛЕКТИВНІ МОНОГРАФІЇ, МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ, 

ЗБІРНИКИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ ПРАЦЬ 
 

 

12. Актуальні питання сучасного мистецького 

та освітнього процесів : зб. наук.-метод. пр. / упоряд. 

І. А. Гавран ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т 

культури і мистецтв, Каф. акторів кіно. – Київ : Вид-во 

НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. – 76 с. 

 

У запропонованому збірнику науково-

методичних праць кафедри акторів кіно і телебачення 

Київського національного університету культури і 

мистецтв висвітлено актуальні питання фахового 

спрямування до підготовки фахівців у сфері 

кіномистецтва. 

Представлені матеріали науково-методичного 

збірника є педагогічно-доцільним матеріалом для студентів вищих мистецьких 

навчальних закладів, а саме: акторів кіно, режисерів кіно і телебачення, 

театральних акторів та режисерів, продюсерів, викладачів відповідних 

дисциплін, тощо. 

 

 

13.  Бібліотека ХХІ століття: перспективи та 

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

м. Київ, 23 квіт. 2015 р. / М-во освіти і науки України, 

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

мистецтв, Наук. б-ка, Каф. книгознавства і 

бібліотекознавства. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 

2015. – 237 с. 

 

До збірника увійшли матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної конференції «Бібліотека ХХІ 

століття: перспективи та інновації».  

Розглянуто актуальні питання інформаційно-

аналітичної діяльності та управління електронними 

ресурсами бібліотек; сучасні підходи формування, опрацювання і зберігання 

інформаційних ресурсів; стан бібліотечної освіти в контексті суспільних 

потреб.  

Висвітлено діяльність бібліотек, архівів, музеїв як структурних елементів 

цивілізаційної культурної спадщини. 

Розраховано на фахівців і дослідників, які займаються проблемами 

інноваційного розвитку бібліотек XXI століття. 
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14. Теорія і практика викладання фахових 

дисциплін : зб. наук.-метод. пр. / передм. 

І. М. Гутник ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, 

Каф. нар. хореографії. – Київ : ТОВ «Видавничий 

будинок «Аванпост-Прим», 2014.– 216 с. 

 

Збірник містить наукові дослідження і методичні 

розробки, авторами яких є викладачі кафедри народної 

хореографії Київського національного університету 

культури і мистецтв.  

Книгу адресовано викладачам і студентам вищих 

і середніх спеціалізованих навчальних закладів 

мистецького спрямування, хореографам, а також усім, 

хто цікавиться теорією та методикою викладання хореографічних дисциплін. 
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НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ, ПІДРУЧНИКИ 

 
 

15.  Батєєва Н. П. Біомеханіка в хореографії : 

навч.-метод. посіб. / Н. П. Батєєва ; М-во освіти і науки 

України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т 

культури і мистецтв. – Харків : ФОП Бровін О. В., 

2015. – 156 с. 

 

У навчально-методичному посібнику розглянуті 

теоретичні основи моделювання рухових дій 

виконавця танцювального мистецтва, детально 

описано авторську методику біомеханічного аналізу 

хореографічних рухів (на прикладі «гранд батман 

жете») для досконального вивчення існуючих методик 

виконання хореографічних рухів. Посібник містить 

додатковий матеріал біомеханіки рухів різних напрямків хореографії та виду 

спорту акробатичний рок-н-рол. 

Призначений для студентів вищих навчальних закладів мистецтва і 

культури, фізичної культури та спорту, викладачів, наукових працівників, 

аспірантів, хореографів, артистів балету, тренерів-хореографів та спортсменів, а 

також усіх, хто цікавиться питаннями біомеханіки в хореографії. 

 

 

16. Кириленко К. Культура і наука : 

підручник для студентів вищих навчальних закладів / 

Катерина Кириленко ; М-во освіти і науки України, 

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

мистецтв. – Kиїв : TOB «Агентство «Україна», 2015. – 

400 с. 

 

Завданням даного підручника є формування у 

студентської молоді системних уявлень про сучасну 

культурну ситуацію та її динаміку як процес творення 

нової інноваційної культури.  

Провідна роль у цьому творенні належить: 

інтеграції соціогуманітарних та природничо-наукових 

знань у напрямку формування єдиного наукового 

знання про природу і суспільство; опануванню способів діяльності та мислення 

інноваційного типу в освіті, як пріоритетної сфери і чинника забезпечення 

здатності і готовності майбутніх фахівців з вищою освітою до роботи в умовах 

становлення інноваційної культури. Безперечно, даний підручник сприяє 

підготовці такого фахівця, який успішно самореалізується як особистість та є 
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конкурентоспроможним на сучасному ринку праці. Підручник відповідає 

програмі навчального курсу «Культура і наука». 

Для бакалаврів, магістрів, аспірантів, викладачів та всіх, хто цікавиться 

філософією і соціологією культури, культурологією та сучасним 

природознавством як наукою про розвиток та форму культури. 

 

 

17. Козловський Є.В. Правове регулювання 

туристичної діяльності : навч. посіб. / 

Є. В. Козловський ; Київ. нац. ун-т культури і 

мистецтв. – Київ : Центр учб. літ., 2015. – 272 с. 

 

У навчальному посібнику розглянуто загальні 

питання правового регулювання міжнародного 

туризму, особливості українського та іноземного 

туристичного законодавства, структуру та напрями 

діяльності Всесвітньої туристичної організації, 

основні види та функції туристичних формальностей.  

Визначено форми та методи державного 

регулювання туристичної діяльності, правові, організаційні та соціально-

економічні засади реалізації державної політики в галузі туризму. Детально 

описано процедури реєстрації, ліцензування, стандартизації та сертифікації 

підприємств сфери туризму в Україні, встановлено проблеми розвитку 

договірних відносин туроператорів з постачальниками послуг, агентами, 

споживачами. 

Призначений для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, 

наукових працівників, аспірантів, а також усіх, хто цікавиться питаннями 

правового регулювання туристичної діяльності. 

 

 

18. Купцова-Величко М. Ф. Світові музичні 

інструменти в художній культурі України : навч. 

посіб. для студентів ВНЗ / М. Ф. Купцова-Величко ; 

М-во освіти і науки України, М-во культури України, 

Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Каф. муз. 

мистецтва. – Київ, 2015. – 184 с. 

 

У посібнику висвітлено широке коло питань, 

пов’язаних з унікальною колекцією музичних 

інструментів як українського, так і міжнародного 

вжитку, що побутують у сучасній сьогоденній 

практиці у різних регіонах України. 

Посібник призначається для студентів та 

викладачів середніх і вищих навчальних закладів культури і мистецтв. 
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19.  Мазуркевич О. П. Звичаєві норми етикету 

в традиційній культурі українців : навч. посіб. / 

О. П. Мазуркевич , В. П. Дячук ; М-во освіти і науки 

України, М-во культури України, Києв. Нац. ун-т 

культури і мистецтв. – Київ : Видавництво Ліра-К, 

2015. – 218 с. 

 

У навчальному посібнику розкрита сутність та 

основні форми звичаєвих норм етикету у традиційній 

культурі українців. 

Автори навчального посібника зробили 

порівняльний аналіз між етикетом та схожими 

термінами (мораль, звичай, ритуал), що дає 

можливість виокремити саме поняття етикету в українській культурі. 

Приділено увагу одній із проблем, що постає при вивченні етнічних 

традицій етикету, а саме проблемі семантики символічної мови. Авторами 

доведено, що поведінкові стереотипи етикетного спілкування українців 

відбивають естетичний досвід народу, що й дозволяє говорити про красу форм 

спілкування у традиційній культурі. 

Наголошено, що вироблені шляхом багатовікового відбору поведінкові 

стереотипи в узагальненому вигляді відбивають соціальний досвід народу. 

Засвоюючи норми етикетної поведінки, люди вбирають досвід поколінь. Таким 

чином реалізується одна з найважливіших функцій етикету – функція етнічної 

та соціальної ідентифікації. 

Навчальний посібник може бути використаний закладами освіти й 

культури, громадськими організаціями. 

 

 

20. Палеха Ю. І. Інформаційний бізнес : 

підручник / Ю. І. Палеха, Ю. І. Горбань ; М-во освіти 

і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – 

Київ : Видавництво Ліра-К, 2015. – 492 с. 

 

Мета підручника – розкрити суть основних 

категорій інформаційного бізнесу, розглянути його 

модель, побудову та функції. Викладений тут матеріал 

допоможе студентам з’ясувати особливості і механізм 

функціонування інформаційного ринку, ознайомитись з 

його організаційними формами, маркетинговою, 

рекламною та інформаційно-консультативною 

діяльністю для стимулювання збуту інформаційних 

продуктів та послуг, оволодіти бенчмаркінгом, основами інформаційно-

консультативної діяльності й основними засадами електронної комерції. 
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Для слухачів університетських курсів, студентів вищих навчальних 

закладів, книгознавців та документознавців, інформаційних аналітиків, 

працівників дорадчих служб, усіх, хто хоче ознайомитись з основами 

інформаційного бізнесу та особливостями маркетингу інформаційних продуктів 

і послуг. 

 

 

 

21. Прядко О. М. Спеціальні види зйомок : у 2 

кн. Кн. 1 : навч. посіб. / О. М. Прядко ; М-во освіти і 

науки України, Київ. нац. ун-т театру, кіно- і 

телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого. – Київ : Освіта 

України, 2015. – 380 с. 

 

Навчальний посібник у двох книгах ґрунтовно та 

всебічно розкриває теоретичну і практичну сторони 

спеціальних видів зйомок. В книгах розглянуто 

спеціальні методи та обладнання для виконання 

зйомок з різною частотою кадрозмін, різномасштабні 

зйомки, повітряні та підводні зйомки, зйомки при 

спеціальному освітленні та при низьких рівнях 

освітлення, а також зйомки в різних умовах та 

середовищах. Проаналізовані технічні характеристики кіно- та відеокамер, 

об’єктивів, світлофільтрів, кіноплівок, мікроскопів, систем освітлення, систем 

стабілізації зображення та іншого обладнання для виконання спеціальних 

зйомок. 

Посібник орієнтований на студентів спеціалізації «Оператор кіно і 

телебачення», самих операторів, інженерно-технічних працівників кіностудій, 

працівників пост-продакшен студій та кінолабораторій. 

 

 

 

22. Прядко О. М. Спеціальні види зйомок : 

у 2 кн. Кн. 2 : навч. посіб. / О. М. Прядко ; М-во освіти 

і науки України, Київ. нац. ун-т театру, кіно- і 

телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого. – Київ : Освіта 

України, 2015. – 276 с. 

 

В навчальному посібнику (книга 2) ґрунтовно та 

всебічно розглянуто спеціальні методи та обладнання 

для виконання зйомок в інфрачервоному діапазоні 

спектру оптичного випромінювання, в 

ультрафіолетових променях і в світлі 

фотолюмінесценції, в поляризованому світлі, 
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хірургічних операцій, оптичних неоднорідностей в прозорих середовищах, в 

умовах низької освітленості, в важкодоступних місцях, в складних кліматичних 

умовах, відео-кінорегістрація рентгенівського зображення та стереоскопічні і 

аналітичні зйомки. 

Посібник орієнтований на студентів спеціалізації «Оператор кіно і 

телебачення», самих операторів, інженерно-технічних працівників кіностудій, 

працівників пост-продакшен студій та кінолабораторій. 

 

 

 

23. Раденко Ю. В. Сценічна мова : навч. 

посіб. / Ю. В. Раденко ; за ред. акад. М. М. Дубини ; 

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

мистецтв. – Київ : КНУКіМ, 2015. – 318 с. : іл. 

 

У навчальному посібнику аналізуються 

теоретичні розробки, методики та художньо-мовні 

принципи роботи над текстом, з метою опанування 

культурою і технікою сучасної сценічної мови. 

Для фахівців театрального і кіномистецтва, 

викладачів та студентів вишів культури і мистецтв. 

 

 

 

 

 

24. Романовський В. І. Інструментознавство 

для духового оркестру: навч. посіб. / 

В. І. Романовський ; М-во культури і туризму України, 

Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ : 

НАКККіМ, 2015. – 136 с. : іл. 

 

У навчальному посібнику «Інструментознавство 

для духового оркестру» автор пропонується нова 

класифікація оркестрових груп, яка відповідає 

нормативам сучасної виконавської практики; а також 

подається характеристика музичних інструментів для 

духового, симфонічного та естрадного оркестрів. 

Навчальний посібник рекомендовано 

викладачам і студентам середніх спеціальних та вищих навчальних закладів 

культури і мистецтв. 
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25. Русавська В. А. Гостинність в україн-

ській традиційній культурі : навч. посіб. / 

В. А. Русавська ; М-во освіти і науки України, Київ. 

нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Видавництво 

Ліра-К, 2014. – 280 с. 

 

У навчальному посібнику розглядається 

культура гостинності українців, яка значною мірою 

забезпечила духовний та інтелектуальний зв’язок 

чисельних поколінь наших предків, вплинула на 

формування етнокультурної, а згодом і національної 

ідентичності. Знання історії вітчизняної гостинності 

майбутніми фахівцями готельно-ресторанної справи 

важливе з огляду на її роль і значення як невід’ємного атрибуту сервісної 

діяльності, характерні особливості якої починають зримо виявлятися на 

вітчизняних теренах в ХІХ ст. в процесі становлення індустрії гостинності. 

Посібник містить цінний теоретичний і практичний матеріал, що дозволяє 

зрозуміти роль гостинності як важливого чинника міжкультурної комунікації та 

розрахований на студентів, аспірантів, науково-педагогічних працівників 

вищих навчальних закладів, зокрема напрямів підготовки «Готельно-

ресторанна справа», «Туризм», «Готельно-ресторанний і туристичний сервіс». 

 

 

 

 

26. Рязанцев Л. Звукорежисура : навч. посіб. / 

Л. Рязанцев. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2015. – 

139 с. 

 

У навчальному посібнику йде мова про звук в 

кіно і телебаченні. Методи об’єднання його з 

зображенням. Функції мови, шумів, тиші у фільмі та 

технологію запису і монтажу звуку. Адресовано 

студентам перших курсів спеціальності «Кіно-

телемистецтво», слухачам підготовчих курсів та 

відділень, допитливим практикам кіно і телебачення і 

всім, хто цікавиться «екранними музами». 
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27. Філософська абетка : креативно-інновац. 

навч. посіб. / авт. та упоряд. К. М. Кириленко.– Київ : 

«Агентство «Україна», 2015. – 144 с. 

 

В навчальному посібнику інноваційного типу, 

матеріал якого подано у формі словника, поєднуються 

наукові та культурологічні терміни, що вживаються в 

сучасній літературі, мас-медіа та в мовній практиці 

сучасної молодої людини. 

Стисла подача інформації зорієнтована на 

«короткий метод», при збереженні його науковості та 

інформативності, що полегшує користування 

виданням. Заслуговує на увагу також спосіб 

представлення матеріалу – терміни подані, як окремі 

просторові локуси, у стилістиці мінімалізму та яскравій кольорові гамі. 

Навчальний посібник інноваційного типу «Філософська абетка» може 

використовуватися як допоміжна довідникова література у вивченні курсу 

філософії та дисциплін культурно-мистецького спрямування. 

Видання розраховане на бакалаврів, магістрів, аспірантів, викладачів та 

всіх, хто цікавиться філософією і соціологією культури, культурологією та 

сучасним природознавством як наукою про розвиток та форму культури. 
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НОТИ 

 
28. Кириліна І. Вибрані твори / Ірина 

Кириліна ; упоряд., вступ. ст., метод. рек. 

Р. О. Лоцман ; ГО «Центр української пісні «Народна 

філармонія». – Корсунь-Шевченківський : ФОП 

В. М. Гавришенко, 2015. – 272 с. 

 

Збірка вибраних творів видатного українського 

композитора Ірини Кириліної представляє кращі 

обробки народних пісень, духовно-патріотичних, 

дитячих та ліричних пісень автора, методичні 

рекомендації щодо виконання творів.  

Рекомендовано викладачам та студентам 

музично-педагогічних навчальних закладів різних 

рівнів, усім шанувальникам української пісні та творчості Ірини Кириліної. 
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«12+КНИГ РОКУ»: ПІДСУМКИ 2015 

 
Підбиваємо підсумки інформаційного проекту Наукової бібліотеки 

КНУКіМ, започаткованого у січні 2015 року. 

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: 11 монографій, 

13 навчальних посібників і підручників, 2 збірки науково-методичних праць, 

1 збірка матеріалів конференції, 1 нотне видання. 

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

і навчальні посібники). На другому місці – наукові видання (35,7%). 

 

 

 

Книги рекомендовані Міністерством освіти і науки України 

 

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

Міністерства освіти і науки України. 

 

 

http://lib.knukim.edu.ua/wp-content/uploads/12_BooksOfYear_Graph2.png
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Автори – лідери за кількістю представлених книг: 

 

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

рамках проекту по дві книги. 

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. 

http://lib.knukim.edu.ua/wp-content/uploads/12_BooksOfYear_scheme2.png
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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». 

 

 

5 видань підготовлені викладачами, які мають почесні звання: 

 Заслужений діяч мистецтв України. 

 Заслужений працівник культури України. 

 Заслужена артистка України. 

У рамках проекту проведено 4 заходи – презентації наукових праць 

викладачів КНУКіМ: 

http://lib.knukim.edu.ua/wp-content/uploads/12_BooksOfYear_Graph3.png
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 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 він 

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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Іменний покажчик 

 

Аллен В.  (11) 

Бардін П.  (11) 

Батєєва Н. П.  15 

Безклубенко С. Д. 1 

Безручко О. В. 2 

Близнець В.  (5) 

Бойко О. С.  3 

Бровін О. В. (15) 

Вінграновський М. (5) 

Вороний М.  (4) 

Гавран І. А.  (12) 

Гавришенко В. М.  (28) 

Гарачковська О. О. 4 

Глазовий П.  (4) 

Гончар О.  (5) 

Горбань Ю. І.  20 

Грінуей П.  (11) 

Гурбанська А. І.  5 

Гутник І. М.  (14) 

Джексон П.  (11) 

Дімаров А.  (5) 

Дрозд В.  (5) 

Дубина М. М.  (23) 

Дячук В. П.  19 

Каракоз О. О.  6 

Карель В.  (11) 

Карманський П.  (4) 

Кириленко К. М. 16, 27 

Кириліна І.  28 

Козловський Є. В.  17 

Костенко Л.  (5) 

Купцова-Величко М. Ф. 18 

Курка М. Н.  (7) 

Лепкий Б.  (4) 

Лоцман Р. О.  (28) 

Мазуркевич О. П.  19 

Мушкетик Ю.  (5) 

Олесь О.  (4) 

Ольжич О.  (5) 

Палеха Ю. І.  20 
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Первомайський Л.  (5) 

Печеранський І. П.  7 

Прокопенко Л. І.  8 

Прядко О. М.  21, 22 

Раденко Ю. В.  23 

Романовський В. І.  24 

Романюк Н. С. 9 

Русавська В. А.  25 

Рязанцев Л. 26 

Симоненко В.  (4) 

Сосюра В.  (4) 

Стоун О.  (11) 

Тимошик М. С. (9), 10 

Ткаченко А. О.  (5) 

Тютюнник Г.  (5) 

Уеллс О. (11) 

Уоткінс П.  (11) 

Федорченко О.  (11) 

Фурта Л. В.  (1) 

Ширман Р. Н.  11 
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Алфавітний покажчик назв окремих видань  

 

Актуальні питання сучасного мистецького та освітнього процесів 12 

Бібліотека ХХІ століття: перспективи та інновації 13 

Біомеханіка в хореографії 15 

Вибрані твори 28 

Видавнича справа в Єлисаветграді 9 

Викладач та студент в системі вищої школи: філософсько-освітні рефлексії 7 

Вступ до культурології. Теоретичне дослідження 1 

Гостинність в українській традиційній культурі 25 

ХХ століття в українській поезії крізь призму сміху 4 

Звукорежисура 26 

Інструментознавство для духового оркестру 24 

Інформаційний бізнес 20 

Інформаційні потреби користувачів обласних універсальних  

наукових бібліотек України 8 

Звичаєві норми етикету в традиційній культурі українців 19 

Культура і наука 16 

Обдури мене! Мок’юментарі в кіно і на телебаченні 11 

Правове регулювання туристичної діяльності 17 

Світові музичні інструменти в художній культурі України 18 

Слово – людина – світ: студії з літературознавства,  

культурології та соціальних комунікацій 5 

Спеціальні види зйомок 21, 22 

Теорія і практика викладання фахових дисциплін 14 

Художній образ в українському народно-сценічному танці 3 

Українська книга і преса в Італії 10 

Українські кінематографісти, педагоги: відновлені сторінки життя 2 

Філософська абетка 27 

Цензура в публічних бібліотеках України 1917–1939 рр. 6 
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Алфавітний покажчик назв міжнародних, всеукраїнських 

конференцій, семінарів, круглих столів 

 

Бібліотека ХХІ століття: перспективи та інновації :  

матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 23 квіт. 2015 р. 13 
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Київський національний університет культури і мистецтв 

Наукова бібліотека 

 

 
Інформаційне видання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформаційний проект «12+ книг року» 

2015 
 

 

Анотований каталог 

 

 

 

Укладачі: Олена Олексіївна Скаченко, Олена Федорівна Омельяненко-Набіуліна 

 

Відповідальний за випуск Юрій Іванович Горбань 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Видавець Київський національний університет культури і мистецтв 

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і 

розповсюджувачів видавничої продукції серія ДК № 4776 від 09.10.2014 


